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Kultur- och fritidsnämnden 

§ 11 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och lägger 
ärendet till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

1. Covid -19 

2. Rapport Barn och unga 

3. Fria reklamrätter och hyreskompensation för föreningar 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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:Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 12 

SAfvfMANTRÄDESPROTOK.OIL 

Sammanträdesdalum 
2021-02-18 

Ändring av föredragningslista 
Dnr: KFF 2021/51 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ändrar föredragningslistan på så sätt att ärende KFF 
2021 / 49 Försäljning av Bokbuss, anmälningsärende KFF 2021 / 48 Bygglov-padel 
samt det initiativärende om Genomförande av Fritidscamp 2021 som väckts vid 
mötets början läggs till dagordningen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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SAfvfl'v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 13 

Bokslut KFF 2020 
Dnr: KFF 2021/18 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna bokslut för kultur- och 
fritidsnämnden samt sända det till ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 

V atje nämnd ska årligen genomföra och godkänna bokslut för nämndens 
verksamhetsområde. Bokslutet ska innehålla avvikelseanalys för drift och 
investeringar, nyckeltal samt verksamhets berättelse. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram bokslutet för kultur-och 
fritidsnämnden och föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna detta samt sända 
till ekonomikontoret för vidare handläggning 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-01-28 behandlades Över- och 
underskottsanalys - investeringar i ett extra ärende medan resterande delar av 
Bokslut 2020 hänsköts för beslut direkt i kultur- och fritidsnämnden 2021-02-18. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej tillämpligt 

Barnperspektivet 

Ej tillämpligt 

Miljökonsekvenser 

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 
,i ,, 

Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej tillämpligt 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Kultur-och fritidsnämnden beslutade 2021-01-28 § 5 följande: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet för beslut i kultur- och 
fritidsnämnden 2021-02-18. 

Sänt till: 

Ekonomikontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hisslaholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 14 

KFF Budget 2021 Ajournering 14.31-14.45 
Dnr: KFF 2021/41 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

Godkänna förvaltningens förslag till budget 2021. 

Uppdra till förvaltningen att vidta effektiviserings och anpassningsåtgärder 
motsvarande 596 400 kr för en budget i balans. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokratema, Socialdemokraterna, Ann-KristinJohnsson (C) och 
Mikael Björklund (FV) avstår samtliga från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fri.tidsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget 2021 
utifrån den ram som kommunfullmäktige beslutat om. 

Vid budgetläggningen ser förvaltningen att det för 2021 saknas 596 400 kr för att 
uppnå en budget i balans. Förvaltningen ser dock möjligheter att genom 
anpassningar i verksamheten lösa det i innevarande års budget. Därför föreslås 
nämnden att lägga det som ett anpassnings-/ effektiviseringsuppdrag till 
förvaltningen. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

c~ tel Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Lokalrevision KFF 2021 - 2028 
Dnr: KFF 2021/26 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner lokalrevisionen för förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med riktlinjer för lokalförsötjning ska nämnden medverka i den 
långsiktiga och strategiska planeringen av kommunens lokalbestånd. Detta innebär 
att aktivt söka möjligheter till effektiviseringar i lokalanvändning samt bidra till att 
föreslagna åtgärder genomförs. 

Vid förändrat lokalbehov ska utgångspunkten vara att i första hand effektivisera 
befintliga lokaler, eventuellt genom ombyggnad och tillbyggnad. Lokaler ska så långt 
det gå samnyttjas av flera verksamheter. Nybyggnation kan ske när det finns ett 
stadigvarande och långsiktigt behov av nya lokaler och där andra alternativ kan 
uteslutas. Vid tillfälliga lokalbehov ska dessa, i första hand, tillgodoses inom 
befintligt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern inhyrning. 

Riktlinjer för lokalförsötjning syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig lokalförsötjning i Hässleholms kommun. 

Lokalrevisionen är en bilaga till lokalbehovsplanen och går djupare in på aktuella 
objekt. Nämnden ska uppdatera och ta beslut om lokalrevisionen för förvaltningen 
årligen. I revisionen framgår att det finns svårigheter att bedöma många av de 
komplexa sportanläggningarna uti.från teknisk status respektive ändamålsenlighet. 
Förvaltningen bör, tillsammans med fastighetsägaren, analysera varje underobjekt 
noggrannare för att kunna presentera efterfrågad information. Likaså bör även de 
objekt som inte granskats vara med i bedömningen såsom Hovdala slott etc. 
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna dokumentet. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ingen påverkan 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barnperspektivet 

Är bedömt i underlaget 

Miljökonsekvenser 

Ingen påverkan 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Beskrivs i lokalbehovsplanen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-04, § 2, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
godkänna lokalrevisionen för kultur- och fritidsförvaltningen 

Sänt till: 

Lokalstrategen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hissleholm.s 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 16 

Återremiss KFF 2021/16 svar motion införande av 
hyrcykelsystem Ajournering 14.55 -15.00 
Dnr: KFF 2021/42 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar som yttrande i 
ärendet. 

Yrkande 

Connie Asterman (S), Ann-KristinJohnsson (C), och Mikael Björklund (FV) yrkar 
samtliga bifall till förvaltningens förslag. 

Johan Peltonen (SD) lämnar följande ändringsyrkande: Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
J ärgen K Nilsson (M) yrkar bifall till Johan Peltonens (SD) ändringsyrkande. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Liggande förslag och Johan Peltonens (SD) och Jörgen K Nilssons (M) 
ändringsyrkande. 

Ordförande ställer båda förslagen under proposition och finner liggande förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns." Den som vill rösta på liggande förslag 
röstar ja. Den som vill rösta på Johan Peltonens (SD) och Jörgen K Nilssons (M) 
ändringsyrkande röstar nej." 

6 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

-~ vl,lt\}r Ml 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Följande röstar ja: Connie Asterman (S), Margreth Segerstein (M), Sven-Inge 
Persson (S), Michal Tingdahl (S), Ann-KristinJohnsson (C), Mikael Björklund (FV) 

Följande röstar nej: Winnie Aronsson (L),Johan Peltonen (SD),Jörgen K Nilsson 
(M),Jan Ringdahl (SD),Jonny Dolkov (SD). 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna i Hässleholm har i motion till fullmäktige yrkat om att införa ett 
hyrcykelsystem i Hässleholm och att utreda förutsättningarna och modell för 
med:6.nansiering med exempelvis de kommunala bolagen och det lokala näringslivet. 

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med tekniska nämnden fått i uppdrag 
av kommunledningsförvaltningen att svara på motionen senast den 15 februari. 

Förvaltningen anser att syftet med motionen är god men att systemet inte ska 
bedrivas med kommunala medel eller i kommunal regi. Tillväxtavdelningen, som 
har en stor kunskap i ämnet och med bakgrund av konsultrapporten, bör utreda 
hyrcykelsystemet vidare för att klargöra målpunkter och :finansiering. 

Bakgrund 

Socialdemokraterna beskriver i motionen att Hässleholm till ytan är en stor 
kommun och när man ska handla eller skjutsa barn till aktiviteter är bilen ett 
naturligt transportmedel för många. Många resor kan helt eller delvis ersättas med 
cykel som när man ska ge sig ut på utflykt till någon av kommunens sevärdheter, ta 
sig till jobbet eller om man ska ett snabbt ärende kan cykel vara antingen ett trevligt 
sätt att ta sig runt eller rent av ett smidigare sätt att komma fram. Den som pendlar 
skulle lätt kunna välja tåg för att sedan ta den sista biten från stationen på cykel. Att 
använda cykel helt eller delvis på resan kan vara intressant för turister såväl som 
arbetspendlare. 

De menar att fördelarna med ett hyrcykelsystem är att det hjälper att minska 
utsläpp, kan minska restider och uppmuntrar till motion. Många kommuner har 
infört ett system med hyrcyklar. Malmö By Bike ägs och drivs av Clear Channel i 
utbyte mot reklamytor i staden och i Lund har man valt att implementera J C 
Decauxs hyrcykelsystem som finns på flera platser i världen. Men även mindre 
städer som Lidköping har infört ett system för hyrcyklar. Här har kommunen 
samarbetat med enskilda företagare och andra lokala intressenter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Jus. tij· ri g • I' 
i ' ,, 

dbt. ~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hissleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

De som infört ett system har valt lite olika vägar beroende. på kommunens storlek. 
För en kommun av Hässleholms storlek är det troligt att lokala samarbeten kommer 
fungera bäst. 

Ett hyrcykelsystem fungerar ungefär som ett komplement till kollektivtrafiken 
eller som ett alternativ till bil. Invånare, pendlare och turister kan låna en cykel på 
ett ställe och lämna tillbaka den på ett annat. I exempelvis Malmö kan man köpa 
en "prenumeration" för en dag (80 kronor), tre dagar (165 kronor) eller ett år (250 
kronor). I Malmö finns cirka hundra stationer runt om i staden. 
I "Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun", antagen och reviderad av 
kommunfullmäktige 2017-09-25, framförs att ett sammanhängande 
lättöverskådligt, säkert, tryggt cykelnät är en förutsättning för att det ska kännas 
attraktivt att cykla. Det finns också många olika sätt att få tillgång till en cykel. 
Förutom att äga sin cykel själv kan det finnas möjligheter att tillfälligt få tillgång 
till en cykel via cykelpooler eller hyrcykelsystem. Dessa möjligheter behöver finnas 
med i planeringen av trafiksystemet för att exempelvis skapa utrymme för flexibla 
cykelparkeringar, laddmöjligheter och liknande. 

2015-04-15 fick tillväxtavdelningen på uppdrag från kommunstyrelsen att 
undersöka system för hyrcyklar. Uppdraget tilldelades en konsultfirma (fyrens 
AB). Utredningen skulle bland annat ta reda om kommunen ska äga (köpa in) och 
underhålla själv (drift), om kommersiell aktör som skulle gå in eller om 
kommunen själv skulle äga (köpa in) men någon annan som underhåller (drift). 
Frågor som utredningen skulle ge svar på var följande: 

• Hur en lämplig målgrupp ser ut för systemet (pendlare och eller 
turister) 
• Hur systemet kan tänkas fungera? 
• V ar ska lånecykelstationema principiellt placeras ut för att fungera 
för pendlare och/ eller turister? 

Konsulten skulle utgå från rapporten "Utredning av alternativa cykelförbindelser i 
centrum till följd av ombyggnaden av Första Avenyen i Hässleholm", fysiska 
förutsättningar (bland annat målpunkter, befintligt gång- och cykelnät och 
busslinjenät) samt viktiga arbetsplatser, turistplatser och andra målpunkter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justerin9. Ml 
* 

Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Rapporten färdigställdes 2016-11-08. Konsulten kom fram till att med anledning 
av att Hässleholm är en relativt liten stad föreligger det troligen svårigheter att 
lyckas med avancerat stationsbaserat hyrcykelsystem. Större städer har generellt 
enklare att lyckas med hyrcykelsystem än vad mindre städer har. Däremot har det 
historiskt sett visat sig vara lyckosamt att införa hyrcykelsystem i städer med låg 13 
(18 andel cyklande. I Hässleholm sker endast 8% av resorna med cykel vilket skulle 
kunna indikera goda förutsättningar för att lyckas med ett hyrcykelsystem i 
Hässleholm. 

De menar att den ekonomiska risken är störst med ett avancerat stations baserat 
system och minst med en helt manuell lösning med en station vilket motiverar 
valet av en enklare lösning. Nackdelen med den enklare manuella lösningen är 
emellertid att denna i princip endast riktar sig till turister. Betraktas istället en 
enkel digital lösning, skulle det troligtvis vara möjligt att nå ut till både turister och 
arbetspendlare. Ur operatörens synvinkel är denna lösning också mer flexibel än 
en stations baserad lösning då det endast krävs vanliga cykelställ samt att det är 
enkelt att tillföra, ta bort eller flytta stationer om efterfrågan skulle variera. 

Rapporten har på en övergripande nivå belyst vilka förutsättningar och alternativa 
lösningar som det finns för ett hyrcykelsystem i Hässleholm. I ett eventuellt fortsatt 
arbete är det av stor vikt att undersöka hur de stora arbetsgivarna samt 
arbetspendlare och andra resenärer i Hässleholm ser på införandet av ett 
hyrcykelsystem. Vidare bör även utformning och omfattning av systemet studeras i 
detalj för att på så sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett lyckat 
hyrcykelsystem i Hässleholm. Kostnaden för att implementera ett mindre 
hyrcykelsystem med ca 10 cyklar bedöms ligga omkring 100 000 SEK samt en årlig 
kostnad på runt 3000 SEK per cykel. 
Tillväx,tavdelningen förslog 2017-01-31 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska 
förvaltningen att implementera ett hyrcykelsystem i Hässleholm. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att syftet med motionen år god och att 
tillväxtavdelningen, som har en stor kunskap i ämnet och med bakgrund av 
konsultrapporten, bör utreda hyrcykelsystemet vidare. Tekniska förvaltningen bör 
lämpligen ansvara för och sköta en eventuell implementering enligt tidigare förslag. 

Henrik Samevik 
Avdelningschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hiuleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Kultur- och Fritidsnämndens beslutade 2021-01-28, § 7 följande: 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till kultur- och 
fri.tidsförvaltningen för vidare beredning. 

Sänt till 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Kultur- och fritidsnämnden 

§ 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Återremiss KFF 2020/224 Svar - Motion gällande 
väggyta centralt i Hässleholm och i kransorterna att 
uttrycka sig med graffitikonst/mural konst lagligt. 

Dnr: KFF 2021/29 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med hänvisning till polisens yttrande i 
frågan samt till kostnaden för att uppföra lagliga graffiti.väggar föreslå att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Magnus Åkeborn (V) och Håkan S Jansen (MP) väckte en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkade att kommunen 

"upprättar/ anvisar en större väggyta centralt i Hässleholm. Där man kan uttrycka 
sig med graffiti/ mural konst lagligt. Upprättar/ anvisar en större väggyta centralt i 
kransorterna, där man kan uttrycka sig med graffiti/ mural konst lagligt". 
Motionen remitterades till dåvarande kulturnämnden samt tekniska nämnden. 

Kulturnämnden och tekniska nämnden pekade båda i sina yttranden på vissa 
omständigheter som de ansåg krävde ytterligare utredning. Kulturnämnden 
förklarade sig beredd att åta sig ansvaret för att ta fram en sådan utredning, som den 
ansåg borde ske i samråd med berörda kommunala förvaltningar och eventuellt 
andra berörda intressenter. Kommunledningskontoret bedömde att det var ett 
lämpligt sätt att hantera frågan. 

Efter att ärendet varit uppe i såväl kommunfullmäktige (27 november 2017, § 

243) som kommunstyrelsen (18 januari 2018. § 14) återremitterades ärendet 
den 27 februari 2019 (KLK 2017 /400) till kultur- och fritidsförvaltningen som 
därigenom fick i uppgift att utreda ärendet vidare. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Under 2019-2020 har en dialog avseende ärendet förts mellan berörda tjänstemän 
från kultur- och fri.tidsförvaltningen, tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och 
polisen. 
Tekniska förvaltningen har i en fördjupning lämnat följande synpunkter: 

- Initiativet och huvudintresset finns hos kultur- och fri.tidsförvaltningen. Det är 
därför rimligt att denna förvaltning ansöker hos tekniska förvaltningen som står för 
upplåtelsen av marken. Själva väggen/konsten ansvarar alltså kultur- och 
fri.tidsförvaltningen för. 
- Det går inte att reglera vad som målas på väggen om det skall vara graffiti men 
däremot avgör tekniska förvaltningen vad som är klotter och får därmed 
klottersanera vid behov. 
- Nästa fråga hör ihop med ovan, dvs då tekniska förvaltningen klassar målning som 
klotter så klottersanerar man också. För kostnaden för detta står antingen kultur
och fritidsförvaltningen alternativt att en budget avsätts som hanteras av tekniska 
förvaltningen. 
- Hur ofta man behöver klottersanera beror på vad som uppkommer på väggen och 
detta överlåts till tekniska förvaltningen att bedöma. 
- Det är klottraren som utför handlingen och denna kan även bötfällas för detta i 
vanlig ordning. Detta är dock svårt om man väljer att upprätta en 
graffäi/klottervägg så bötfällning får man förslagsvis bortse ifrån på denna plats. 
- En graffiti.vägg innebär att vem som helst får måla och även måla över. 
- En del menar att en vägg av detta slag kan öka klotter, andra menar att man samlar 
det och gör något positivt av det hela. Tillräcklig kunskap saknas för att säga att det 
är på ena eller andra sättet. Tekniska förvaltningen, återigen, upplåter bara platsen 
och kultur- och fri.tidsförvaltningen måste stå för själva ideen. · 
Förebyggandecentrum/ socialförvaltningen lämnar följande yttrande. 
Tjänstepersoner vid förebyggandecentrum ser inte att det, gällande trygghetsfrågan, 
är någon nackdel med en laglig graffiti.vägg så länge som man är tydlig med syftet 
med den och har tydliga former och rutiner för underhåll och skötsel av den. Att 
man går ut med tydlig information kring väggens vara och syfte är viktigt. 
Polisen i Hässleholm lyfter däremot fram att en dylik vägg kan medföra vissa 
problem. Man har yttrat följande i frågan 
"Polisen i Hässleholm vill inte att Hässleholm sätts på kartan när det gäller detta, 
det kan locka icke lagliga utförare till sig. Vi hoppas att det inte gör det men med en 
kommande tågdepå och en relativt stor järnvägsknut så kan det bli problem. På 
fråga om vi fattar misstankar om klotter, pågående brott, och vi utför en 
kroppsvisitation så kan hen hävda att man är på väg till den lagliga väggen, det beror 
naturligtvis på var den kommer att placeras." 
Kultur- och fri.tidsförvaltningen anser att det kan finnas vissa fördelar med att skapa 
en laglig graffiti.vägg. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Kultur- och fritidsnämnden 

SMvllvlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Dels ges kommuninvånarna på detta sätt möjlighet att skapa i det offentliga rummet 
vilket berör frågor som mänskliga rättigheter. En graffitivägg kan också nå en 
målgrupp som annars kan vara svår att nå med organiserad kulturverksamhet .. En 
laglig graffitivägg kan även utgöra en mötesplats som kan ge förutsättningar för 
möten som är överskridande gällande könstillhörighet, ålder, bakgrund och 
nationalitet. I förlängningen av detta kan även barnperspektivet tillgodoses, genom 
att barn och unga får ta del av och själv delta i skapande i det offentliga rummet. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser, liksom tekniska förvaltningen, att 
huvudansvaret i det fall en graffitivägg skulle inrättas bör ligga hos KFF. Detta då 
innehållet på väggen är att ses som en konstform. Till skillnad från tekniska 
förvaltningen anser man dock att om ansvaret för innehåll på väggen ligger på 
kultur- och fritidsförvaltningen bör även ansvaret att avgöra vad som är klotter och 
klottersanera ligga på denna förvaltning. Det vill säga att kultur- och 
fritidsförvaltningen tar ett helhetsansvar för väggen avseende dess innehåll. 
Då underhåll av en dylik vägg medför såväl personella som materiella kostnader 
måste i sådant fall medel tillföras för att man ska kunna gå vidare med ärendet och 
upprätta en graffitivägg. Kostnad för underhåll av en (1) vägg som med jämna 
mellanrum målas beräknas uppgå till i ca 25 tkr årligen för material, ca 40 tkr i 
arbetskostnad samt ca 35 tkr i medel till oförutsedd klottersanering inkl arbetskraft. 
Detta är baserat på att väggarna målas över helt/underhålls med ett intervall om ca 
1 gång per månad. Den totala underhållskostnaden per vägg är alltså att beräkna till 
ca 100 tkr årligen. 

I enlighet med polisens yttrande samt med hänsyn till kostnads bilden så föreslår 
Kultur- och fritidsnämnden att motionen avslås. Skulle motionen trots detta vinna 
gehör så bör kommunfulhnäktige fördela följande uppdrag till berörda nämnder. 

-Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram tydliga riktlinjer för väggarna i 
samråd med BRA samt polis. I dessa ska tydligt framgå att klotter ej är tillåtet och 
att målning i syfte att kränka andra kommer dokumenteras och polisanmälan 
upprättas. 

-Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga väggar i 
Hässleholm samt tätorter. 

Enligt uppdrag 

Anders Rosengren 

Fiirvaltningschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-04, § 3, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå kultur- och 
fritidsnämnden besluta att: 
Med hänvisning till polisens yttrande i frågan samt till kostnaden för att uppföra 
lagliga graffiti.väggar föreslår Kultur- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige 
avslår motionen. 

Sänt till: 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 18 

Förslag till Kulturmiljöplan för Hässleholms Kommun 
Dnr: KFF 2021/23 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fri.tidsförvaltningen 
yttrande i ärendet och skickar detsamma till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Beskrivning av ärendet 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-04-10 § 69 b att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram en kulturmiljöplan. Därefter har arbetet pågått med att ta fram 
ett remissförslag för kulturmiljöplanen. 

Kulturmiljöplanen syftar till att användas i arbetet med att bevara och utveckla 
kulturmiljöema i Hässleholms stad. Kulturmiljöplanen bidrar till att på ett konkret 
sätt kartlägga byggnader och miljöers befintliga värden och hur dessa ska tas tillvara. 
Kulturmiljöplanen är inte juridiskt bindande, utan ska utgöra ett kunskapsunderlag 
för kulturvärden vid sammanvägning av olika intressen i samhällsplaneringen. 
Kulturmiljöplanen består av två delar; ett skriftligt dokument där varje 
stadskaraktärsområde i Hässleholms stad beskrivs ur kulturmiljösynpunkt, och en 
digital karta där specifika byggnader och områden som bedöms viktiga att bevara 
pekats ut. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

alt it, 
Utdraget bestyrkes 

20 (26) 



Hlssleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-04, § 4 följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för 
beslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-02-18 

Sänt till: 

Miljö - och stadsbyggnadsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hlssleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 19 

KFF- Verksamhetsmål 2021 
Dnr: KFF 2021/44 

Beslut 

S.AlvWANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
vidare beredning. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att nämnden antar internbudget skall även beslut om 

verksamhetsplan med mål tas. 

Då förvaltningen ser ett stort behov av att de mål som sätts av nämnden blir 

ordentligt genomarbetade i samtliga verksamheter för att säkerställa att det finns en 

koppling från fullmäktiges mål ända ner till medarbetarens individuella mål så 

önskar förvaltningen få ytterligare en månad på sig att ta fram en färdig 

verksamhetsplan samt färdigställa måldokumentet avseende indikatorer och 

målvärden. Därför föreslår förvaltningen att nämnden antar de övergripande målen 

enligt nedan samt att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att på sammanträdet i 
mars återkomma med saknade indikatorer, målvärden samt en färdig 

verksamhetsplan uti.från av nämnden satta mål. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

.Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 20 

Försäljning av Bokbussen 
Dnr: KFF 2021/49 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sälja bokbussen för 172 tkr. 

Reservationer 

Centerpartiet & Socialdemokraterna och reserverar sig mot beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Inför 2020 lades bokbussverksamheten ned med anledning av besparingar. Sedan 
dess har bokbussen stått avställd i ett förhyrt garage. 

Efter dialog med nämndens arbetsutskott har bokbussen lagts ut till försäljning via 
företaget Klaravik som Hässleholms kommun har avtal med. Auktionen avslutades 
den 18 februari 2021 kl. 12:00 och det vinnande budet blev 172 tkr. 

Budet är därmed högre än vad förvaltningen har på delegation att sälja inventarier 
för och ett beslut behöver tas av nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
r1 ,r 

c~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hissleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 21 

Initiativärende - Genomförande av Fritidscamp 2021 
Dnr: KFF 2021/52 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att äska 200 000 kr från Komunstyrelsens 
arbetsutskott till genomförandet av Fritidscamp 2021. 

Yrkande 

Sverigedemokratema, Ann-Kristin Johnsson (C) och Mikael Björklund (FV) yrkar 
samtliga bifall till Connie Astermans (S) yrkande. 

Jörgen K Nilsson yrkar avslag på Connie Astermans (S) yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag och finner 
att det ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Jörgen K Nilssons (M) avslagsyrkande mot 
Sverigedemokratemas, Ann-KristinJohnsson (C) och Mikael Björklunds (FV) 
bifallsyrkande och finner att Sverigedemokratemas, Ann-KristinJohnssons (C) och 
Mikael Björklunds (FV) bifallsyrkande vunnit gehör. 

Beskrivning av ärendet 

Connie Asterman (S) lämnar vid mötets början in ett initiativärende där hon yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden ska besluta om ett äskande på 200 000 kr från 
Kommunstyrelsns arbetsutskott till genomförandet av Fritidscamp 2021 och att 
ärendet ska avgöras idag. 

Bilaga: 

Initiativärende genomförande av Fritidscamp 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

v~ &cl 
Utdraget bestyrkes 
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Socialdemokraterna 
FR.AMTIDSPARTIET 

Initiativärende 210218 till Kultur och Fritidsnämnden 

Genomföra Fritidscamp 2021 

Alla barn och ungar har rätt till en meningsfull fritid. Under hela 2020 har vi haft en rådande situation 

med en stor pandemi, där många verksamheter under hösten har varitnerstängda utifrån de 

restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat vilket har betytt att många barn och unga mår 

dåligt och deras möjlighet till fysisk aktivitet har blivit en stor brist. 

Vi anser att denna verksamhet kommer att stor betydelsen båda för barn och unga sommaren2021 

att vi i kommunen ska erbjuda denna verksamhet ligger helt i linje med den inriktning som Kuttur och 

Fritids har beslutat om . 

. För att kunna genomföra Fritidscamp 2021 krävs det en finansiering runt 400 000, medel som idag 

inte finns i budgeten. 

200 000 beräknar kommunen att.få in från sponsorer och genom att söka bidrag. 

För att kunna ansöka om de resterande medel som krävs för ett genomförande behövs en 

medfinansiering från kommunen. 

Det är olyckligt att Alliansen inte lagt dessa 200 000 in i internbudgeten för att uppfylla de mål som är 

tagna i Kultur och Fritid. 

Jag yrkar därför att nämnden beslutar äskar 200 000 från KSAU för att kunna genomföra Fritidscamp 

2021 och att ärendet avgörs idag. 

Hässleholm den 18 februari 2021 

~~k--c-
&mnie a,wunan, s~ 



Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2021/45-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen- Delegationslista avseende janua.ri-21 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Kultur- och fritidsnämnden 

§ 23 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2021/ 48-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen- Bygglov - Paddelhall Tyringe 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

y_WK~ 
j\j~f\ 

Utdraget bestyrkes 
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