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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

1H"" li h I' 1 , ass1@ o 1ms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslista § 24 

lnformationsärende § 25 

Skrivelse- Försvarsutbildarna § 26 

Budgetuppföljning februari 2021 § 27 

Yttrande - Energi och klimatplan, Hässleholms Kommun § 28 

Till minne- Magnarpskolonin - bidragsnormer § 29 

Lokalhistoriska Arkivet - bidrag § 30 

KFF- Verksamhetsmål 2021 § 31 

Ansökan om hyresbidrag -Tyringe Museum § 32 

Svar Sd motion - Badhusorganisationen i Hässleholms Kommun § 33 

Initiativärende - Håll kommunala badplatser öppna och säkra § 34 

Anmälan av delegationsbeslut § 35 

Övriga anmälningar § 36 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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IHäs.sleho,lms 
ko•mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Ändring av föredragningslista 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ändrar föredragningslistan på så sätt att det 
initiativärende som väcks vid mötets början läggs till dagordningen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

r 
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Hässleholms 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§25 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och lägger 

ärendet till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

1. Brottarklubbarna - skrivelse 

2. Hästveda Hantverksgård 

3. Covid -19 bidrag 

4. Skrivelse - Idrottsförbund 

5. Ridhus 

6. Kultur- och fritidsplan 

7. Öppnande avverksamheter- Covid-19 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPR0T0KOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

H.äs.si@holms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 26 

Skrivelse - Försvars.utbildarna 
Dnr: KFF 2021/63 

Beslut 

Kultur- och fridsnämnden avslår F örsvarsutbildarna Hässleholm och S k Pansars 
begäran om att bli en bidragsberättigad förening. 

Yrkande 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut om att göra en utredning av det totala stödet till föreningarna antogs av 
Fritidsnämnden 2018-01-24. Syftet med utredningen var att 

► Förenkla för föreningar 

► Införa gemensamt regelverk för förvaltningen 

► Införliva bygdegårdsbidraget 

► Förtydliga syftet med bidraget I 
► Satsa på prioriterade målgrupper 

► Tidigarelägga utbetalningar 

Beslut om nytt bidrags- och stödsystem togs i kultur- och fritidsnämnden 2020-12-
17. I dessa normer är det ett antal föreningskategorier som inte längre kan erhålla 
bidrag med anledningen av syftet ovan. 

Försvarsutbildarna Hässleholm o Sk Pansar tillhör en kategori föreningar som får 
statligt bidrag och som bedriver utbildningsverksamhet för ungdomar inriktat mot 
försvaret. Eftersom nämnden tidigare bedömt att försvarsorganisationer inte ska 
subventioneras av kommunala skattemedel är det förvaltningens uppfattning att 
föreningen inte ska kunna erhålla bidrag. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Hässleho,hus 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Föreningen erhåller totalt ca 76 tkr i bidrag om det är en bidragsberättigad förening. 
Dessa medel erhåller inte föreningen i fortsättningen. Föreningen uppmanas hitta 
andra inkomstkällor och se över hyreskostnaderna. 

Barnperspektivet 

Föreningens ungdomsverksamhet består av ett 30-tal 15 - 20 åringar som kan 
påverkas om föreningen upphör med sin verksamhet. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreningen blir utan ca 76 tkr i bidrag som istället kan fördelas mellan de 
prioriterade .grupper av föreningar som uppfyller nämndens syfte. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-31, § 7, följande: 

Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott föreslår kultur- och fridsnä~:?nden 
att avslå Försvarsutbildama Hässleholm och Sk Pansars begäran om att bli en 
bidrags berättigad förening. 

Sänt till: 
Försvarsutbildarna Hässleholm och Sk Pansar 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Hässleholms 
ko•mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§27 

Budgetuppföljning februari 2021 
Dnr: KFF 2021no 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

Godkänna budgetuppföljning för februari 2021 

Hemställa till kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden inte ska behöva vidta 
åtgärder för att möta nämndens underskott på intäkter med anledning av pandemin. 

Beskrivning av ärendet 

Helårsprognos för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter per 
februariuppföljning visar på ett underskott om -5,8 mnkr. Underskottet beror i sin 
helhet på minskade intäkter, vilket är ett resultat av att verksamheterna inte kan ha 
öppet under· pandemin eller har öppet i mindre omfattning. 

Förvaltningen beräknar att vid årsbokslutet redovisa intäktsförluster om totalt 6,3 
m.nkr med anledning av minskat öppethållande under pandemin med minskade 
personalkostnader om 0,5 m.nkr innebär att prognosticerat årsbokslut är 5,8 m.nkr. 
De minskade personalkostnaderna beror på att en del personal tillfälligt har gått ned 
i sysselsättningsgrad samt lägre personalkostnader som en följd av mindre 
öppethållande. 

I prognosen är medräknat 100 tkr som Kultur- och fritidsnämnden får för att ge 
föreningar fri reklamrätt under 2021 samt 400 tkr för att kunna ge föreningar en 
tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag samt en tillfällig reducering av hyran. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

8 (28) 



SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-31, § 8, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att: 
Godkänna budgetuppföljning för februari 2021 

Hemställa till kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden inte ska behöva 
vidta åtgärder för att möta nämndens underskott på intäkter med anledning av 
pandemin 

Sänt till: 

Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

!Hässleho,lms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§28 

Yttrande - Energi och klimatplan, Hässleholms 
Kommun 
Dnr: KFF 2021/67 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och sänder det till 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som svar i ärendet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokratema deltar ej i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977 :439) ska varje kommun ha "en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en 
sådan plan skall fui'nas en: analys av vilken inverkan den i planen upptagna 
verksamhet~n har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och 
andra resurser". Enligt lagen beslutas planen av kommunfullmäktige. 

Kommunens nuvarande energi- och klimatplan fastställdes 2010. En uppföljning av 
planen visar att många av målen är uppnådda medan några behöver nya åtgärder. 
Nya nationella, regionala och lokala mål har kommit till, bland annat i kommunens 
strategiska plan. Omvärldsanalysen visar behovet av nya arbetssätt inom området, 
bland annat bättre samordning. Energi- och klimatplanen har därför aktualiseras. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som ansvarar för energi- och klimatplaneringen 
och ska verka för en god energihushållning i kommunen, har beslutat att skicka 
förslaget på remiss fram till den 25 mars 2021. 

Planen beskriver hur Hässleholms kommun ska bidra till att uppnå de nationella 
energi- och klimatmål till år 2030. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

.JJJ-l ~ 
c1w1 ~\JJ 

Utdraget bestyrkes 

10 (28) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Hässlehol!ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Det finns fyra fokusområden i planen: 

-Transport och mobilitet 

-Fastigheter 

-Konsumtion 

-Energitillförsel, elsäkerhet och effektbehov. 

För varje fokusområde finns det lokala mål och aktiviteter som bidrar till att nå de 
nationella målen. Aktiviteter gäller dels i kommunen som organisation, dels för 
kommunen som geografisk enhet. Till varje mål finns en beskrivning av nuläget 
med nyckeltal för uppföljning, en förklaring om varför målet är viktigt, en 
hänvisning till redan pågående aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse (kallas för 
stödjande aktiviteter), ett resonemang om ekonomiska konsekvenser och en 
hänvisning till andra organisationers goda exempel för inspiration. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har följande synpunkter på remissen och lämnar 
därmed fö~ande yttrande. 

Mål 1.1 

Att inför helt stopp av fossilberoende fordon kommer att skapa problem i kultur
och fritidsförvaltningen. Det förutsätter ekonomiska muskler att investera nytt 
och/ eller att alternativ till fossila drivmedel finns som även garanteras av tillverkare 
av maskinen eller fordonet. Vissa traktorer och gräsklippare kan inte ersättas med 
exempelvis elfordon. Det finns heller inga leverantörer om förvaltningen använder 
sig av som lämnar garantier vid tankning av ex. HVO100. Det är också av vikt att 
utbyggnaden av tankställen fortsätter. 

Förvaltningen ställer sig positiv till att genomföra en översyn (energideklaration) 
med kostnadsanalys, (kostnad/besparingar) för en kostnadseffektiv omställning. 
Ökande driftskostnader får inte gå ut över verksamhet eller kvalitet i förvaltningen. 

Förvaltningen vill påpeka att det är viktigt att inte bara bygga ut infrastrukturen för 
ex. laddstationer för egna fordon, utan även vid större anläggningar och turistmål. 

Det vore bra om det finns en tidplan när fossila fordon ska ha fasats ut 

Mål 1.2 

Förvaltningen genomför redan många av sina interna möten digitalt och kommer i 
större utsträckning också att öka andelen resfria kurser och utbildningar. Likaså 
kommer fler anställa få möjlighet att arbeta hemma. 

Förvaltningen saknar aktiviteter på hur ska man förenkla för tjänsteresor med cykel 
och hur användningen av egna bilar i tjänsten ska minska. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

!Häs.sl@hol!ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningen ställer sig positiva till en kommunövergripande fordonspool. 

Mål. 2.1 

Att ta fram nyckeltal för fastigheter måste ligga på fastighetsägaren. Det är viktigt att 
plocka fram nyckeltal per delobjekt i större anläggningar. Verksamheter har ju ofta 
krav som motsätter sig energimålen som vid exempelvis badhus och ishallar. 

Förvaltningen ser gärna att det införs en punkt om att belysning på elljusspår ska 
bytas till LED. Likaså bör alla större idrottsanläggningar som inte har LED
belysning uppgraderas eftersom dessa används i princip hela dygnet - detta ger stor 
kostnads besparing med kort payoff-tid. Finansiering måste ske utanför 
förvaltningens rambudget. 

Övrigt 

Förvaltningen ställer sig positiv till övriga mål och aktiviteter som presenteras. 

Som övergripande inspiration kan nämnas att förvaltningen arbetar för att inrätta 
Fritidsbanken i Hässleholm. På Fritidsbanken lånar man begagnad sport- och 
friluftsutrustning gratis 14 dagar. Vidare investerar förvaltningen 2021 
robotlösningar för att ritsa och klippa gräsplaner för fotboll. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ringa konsekvenser för brukarna. 

Barnperspektivet 

Förslaget i planen gynnar i förlängningen barnperspektivet. 

Miljökonsekvenser 

Stor vinst för miljön om planen antas. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget kan innebära högre investeringskostnader men samtidigt lägre 
driftskostnader för förvaltningen och kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässlehollms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-31, § 9, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
godkänna förvaltrungens yttrande och sända det till miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltrungen som svar i ärendet 

Sänt till: 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltrungen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

~~ 
Utdraget bestyrkas 
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Hässl@ho,!ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Till minne - Magnarpskolonin - bidragsnormer 
Dnr: KFF 2021/60 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden bifaller med Sverigedemokraternas tilläggsyrkande 
förvaltningens förslag till bidragsnormer gällande Magnarpsbidraget 

Yrkande 

Sverigedemokraterna lämnar följande tilläggsyrkande till normer för bidraget: 
Föreningar ska ges möjlighet till satsningar och inköp som gagnar barn och unga. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 
Liggande förslag samt liggande förslag med Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. 

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

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt liggande förslag med 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18 i§ 217 att kultur- och fritidsförvaltningens 
driftsbudget utökas med 100 000 kronor från år 2021. Budgeten läggs in på 
förvaltningens konto för förenings bidrag och öronmärkas med "Till minne av 
Magnarpskolonin" så att bidragsberättigade föreningar, enligt gällande 
ansökningsförfarande, ska ha möjlighet inkomma med projektansökningar årligen 
avseende hälso- och friskvårdsfrämjande projekt i syfte att få fler i rörelse, 
ledarutveckling eller investeringsbidrag. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till normer för bidraget där 
kommunstyrelsens syften uppfylls. Normerna föreslås läggs in i förvaltningens 
dokument "Regler och riktlinjer för föreningsstöd" efter beslut. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Hässlehollms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Följande normer föreslås: 

Magnarpsbidraget ska användas till att: 

• testa ideer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse 

• stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom 
ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande 
över gränser eller 

• ge stöd för investerings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda 
anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler. 

Villkor för bidraget är att föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad 
förening. Ansökan ska beskriva mål och syfte samt plan för praktiskt 
genomförande, budget och utvärdering. I ansökan ska också den tilltänkta 
projekttiden anges. Efter beslut om bidrag utbetalas pengarna direkt. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter 
det att projektet genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå. Eventuella 
överblivna medel ska återbetalas. Har projektet inte påbörjats inom ett år från det 
att föreningen blivit beviljat bidrag, ska bidraget betalas tillbaka till kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att bidraget ska gå till annat 
än ändamålet anger. 

Ansökan om bidrag ska göras digitalt via förvaltningens e-tjänst. Sista 
ansökningsdag är 1 oktober (dock innan projektets uppstart). Firmatecknare ska 
bestyrka att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. 

Beslut tas i kultur- och fritidsnämnden senast i november årligen. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka 
föreningens verksamhet. 

Ansökan diarieförs av Hässleholms kommun och är att betrakta som en offentlig 
handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om 
bidrag beviljas eller inte. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ger fler möjligheter för föreningar att bredda sin verksamhet 

Barnperspektivet 

Positivt utifrån barnperspektivet. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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IHäs.slehoims 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMJ\1A.NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Förlaget innebär inga ekonomiska konsekvenser då förvaltningens ram utökats med 
motsvarande bidragsbelopp. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-31, § 10, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
bifalla förvaltningens förslag till bidragsnormer gällande Magnarpsbidraget 

Sänt till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

J~ 
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Häss�eho;l:ms 

kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Lokalhistoriska Arkivet - bidrag 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer lokalbidrag om 67 000 kr till lokalhistoriska 
arkivet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har på delegation att betala ut lokalbidrag till 
lokalhistoriska arkivet. Beslut är taget av KSAU 2016-12-07 / § 249 och summan 
72 tkr har därefter lagts in i Kultur- och fritidsnämndens rambudget i syfte att 
förmedla lokalbidraget. inför verksamhetsåret 2020 beslutade nämnden att reducera 
samtliga föreningsbidrag med 7% varför bidraget reducerats till 67 tkr. 

Under 2021 har kultur- och fritidsförvaltningen, i dialog med nämnden, beslutat att 
senarelägga handläggning av verksamhetsbidrag till kultur- och hembygdsföreningar 
med anledning av den pågående pandemin. Men då lokalhistoriska arkivets 
lokalbidrag inte ingår i den kategorin samt att bidraget behövs för lokalens drift 
föreslår förvaltningen att nämnden tar beslut om utbetalning redan nu. 

Sänt till: 
Lokalhistoriska Arkivet 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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§ 30

monilun
Understrykning



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

HässWeh,ollms 

kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 31

KFF- Verksamhetsmål 2021 
Dnr: KFF 2021/44 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens verksamhetsmål 2021 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Mikael Björklund (FV), Ann-KristinJohnsson (C) samt Socialdemokraterna deltar ej 
i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att nämnden antar internbudget skall även beslut om 
verksamhetsplan med mål tas. 

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. 

Vid Kultur- och fritidsnämndens möte 2021-02-18 var samtliga mål ännu inte på 
plats och ärendet återremitterades till förvaltningen för vidare beredning. 

Kultur och fri.tidsförvaltningen har nu bearbetat de mål som gällde för nämndens 
verksamhetsområde 2020 utifrån av kommunfullmäktige satta mål för 2021och 
föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till övergripande 
mål 2021. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Tydliga mål skapar förutsättningar för bättre verksamhet mot brukarna. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet är extra tydligt belyst i måldokumentet 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-31, § 12, följande: 

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

Sänt till: 
Ekonomikontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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IHässlehollms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOU, 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Ansökan om hyresbidrag -Tyringe Museum 
Dnr: KFF 2021/78 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om 7016 kr för att täcka underskottet 
2020 och fastställer hyresbidrag om 67 000 kr till Tyringe museum. 

Yrkande 

Connie Asterman (S), Jörgen K Nilsson (M) samt Sverigedemokraterna yrkar 
samtliga bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Tyringe museum har skickat en skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden med en 
önskan om utökat hyresbidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen har handlagt 
ansökan och konstaterar att medel saknas. 

Under 2013.samt 2014 erhöll Tyringe museum ett hyresbidrag från 
kommunstyrelsen. Enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08, dnr 
2014/966 040 hänfördes ärendet till budgetberedningen vilken beslutade att medel 
för framtida utbetalningar skulle tillföras dåvarande kulturnämndens budgetram. 
Dock hade varken dåvarande kulturnämnden eller nuvarande kultur- och 
fritidsnämnden någon bidragsform för hyresbidrag. I samband med besparingarna 
inför 2020 gjordes en neddragning om 7% på samtliga bidrag. Förvaltningen ser 
ingen möjlighet att öka upp bidraget igen utan att öppna för att återföra medel även 
till övriga bidragsformer. 

Under 2021 har kultur- och fri.tidsförvaltningen, i dialog med nämnden, beslutat att 
senarelägga handläggning av verksamhetsbidrag till kultur- och hembygdsföreningar 
med anledning av den pågående pandemin. Men då Tyringe museums hyresbidrag 
inte ingår i den kategorin samt att bidraget behövs för lokalens drift 
föreslår förvaltningen att nämnden tar beslut om utbetalning redan nu. 

Sänt till: 
Tyringe Museum 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Häs.sl@ho;lims 
ko•mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§33 

Svar Sd motion - Badhusorganisationen i Hässleholms 
Kommun Ajournering 15.27- 15.41 
Dnr: KFF 2020/223 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden upphäver beslut taget vid kultur- och fritidsnämndens 
möte 2020-12-17 § 7 6 och återremitterar ärendet till förvaltningen. 

Yrkande 

Johan Peltonen (SD) och Mikael Björklund (FV) yrkar båda på återremiss. 
Jörgen K Nilsson yrkar att tidigare beslut upphävs och därefter avslag på motionen. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns tre förslag. 
Liggande förslag,Johan Peltonens (SD) och Mikael Björklunds (FV) 
återremissyrkande samt Jörgen K Nilssons (M) yrkande om upphävande av tidigare 
beslut och därefter avslag på motionen. 

Ordförande ställer först Jörgen K Nilssons (M) yrkande om upphävande av tidigare 
beslut under proposition och finner yrkandet bifallet. 
Kultur och fritidsnämnden har härmed beslutat att upphäva tidigare beslut. 

För att utse motförslag till liggande förslag ställer därefter ordförande Jörgen K 
Nilssons (M) avslagsyrkande mot Johan Peltonens (SD) och Mikael Björklund (FV) 
återremissyrkande och finner Johan Peltonens (SD) och Mikael Björklund (FV) 
återremissyrkande bifallet. 

Ordförande ställer därefter liggande förslag mot Johan Peltonens (SD) och Mikael 
Björklund (FV) återremissyrkande och finner liggande förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Juster~ing ~ ~-

,-, 
\J 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Följande voteringsproposition godkänns: 
" Den som vill rösta på liggande förslag röstar ja. Den som vill rösta på Johan 
Peltonens (SD) och Mikael Björklunds (FV) återremissyrkande röstar nej." 

1 ja-röst, 8 nej-röster och 2 s t avstår lämnas. 

Följande röstar ja: Margreth Segerstein (M). 

Följande röstar nej; Winnie Aronsson (L),Johan Peltonen (SD), Connie Asterman 
(S), Sven-Inge Persson (S), Marie Svensson (S), Mikael Björklund (FV),Jan 
Ringdahl (SD),Jonny Dolkov (SD) 

Följande avstår: Jörgen K Nilsson (M), Ann-KristinJohnsson (C) 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt Johan Peltonens (SD) och 
Mikael Björklunds (FV) återremissyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har av Kommunledningsförvaltningen fått 
Sverigedemokraternas (SO) motion, "Badorganisationen i Hässleholms 
kommun" för yttrande. Svaret ska vara kommunjuristen tillhanda senast den 
31 december 2020. 

SD föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska: 
- utreda de ekonomiska kostnaderna och att ta fram en plan för att renovera 
badhusen i 
Hässleholms kommun 
- genomföra ovanstående renovering 
- ta fram en långsiktig underhållsplan för badhusen så att de framgent hålls i gott 
skick 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver som bekant endast verksamheten i 
badhusen och har sedan tidigare visat på bristande underhåll och utbytesbehov av 
bland annat ventilations- och vattenreningssystem. Eftersom motionens förslag inte 
berör nya lokalbehov utan snarare underhåll och planer för befintliga badhus, bör 
uppdraget ovan hamna hos fastighetsägaren. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
tidigare pekat på behov av ny simhall i Hässleholm och driver detta arbete vidare i 
lokalförsörjningsgruppen och på den politiska planhalvan. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Judttstering r 
. 

' 

Utdraget bestyrkas 
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Hässleholims 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Badhus ska anpassas efter användarnas behov men måste också konstrueras för 
både lång livslängd och litet behov av underhåll. De badande, vattnet, luften och 
material samspelar med varandra och omgivningen. Fukt- och 
korrosionsproblematiken gör badhusen unika. Den varma fuktiga miljön i badhusen 
är inte bara attraktiv för människor utan också för mikroorganismer. Kloret både 
hjälper och stjälper, trikloraminer och trihalometaner är stora problem för badhus. 

Underhåll av badet är därför viktigt för att minimera värdeförluster - ett 
förebyggande underhåll är helt enkelt en god investering. Arliga statusbesiktningar 
med en periodisk underhållsplan i botten lägger grunden för det mest ekonomiska 
underhållet. Energi bör sparas, men det får inte gå ut över vatten- och luftkvalitet 
eller gynna korrosion. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har därför inga invändningar mot att den senaste 
statusinventeringen (2019) uppdateras och att det bringas klarhet i befintliga 
simhallars tekniska status. Att ha fungerade långsiktiga underhållsplaner är också 
helt nödvändigt för denna typ av anläggningar. Det vore klokt att i samma uppdrag 
även belysa verksamhetens behov och anläggningarnas ändamålsenlighet - först då 
får man en helhet och ett korrekt beslutsunderlag. Till följd därav föreslås att 
tekniska förvaltningen som fastighetsägare, gör uppdateringen av 
statusinventeringen i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningen föreslår nämnden att bifalla motionen i den del gällande att 
utreda de ekonomiska kostnaderna och att ta fram en plan för att renovera 
badhusen i Hässleholms kommun samt att ta fram relevanta 
underhållsplaner för desamma. Däremot föreslår förvaltningen nämnden 
avslå motionen i den del som handlar om att genomföra renovering. Detta 
med anledning av att det alltjämt pågår en badhusutredning och det vore 
oklokt att föregripa handlingsalternativ. 

I motionen pekar SD också på att man vill bygga ett nytt badhus på Norden som 
inriktar sig mot barnfamiljer och rekreation. Förvaltningen vill understryka att 
utifrån ekonomi- barn-, miljö-, energi-, arbetsmiljö och inte minst 
verksamhetsperspektivet är det olämpligt att ha två badhus i centrala Hässleholm. 

Henrik Samevik 
Avdelningschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämnden beslutade 2020-12-17, § 76, följande: 

1. bifalla motionen i den del gällande att utreda de ekonomiska kostnaderna 
och att ta fram en plan för att renovera badhusen i Hässleholms kommun 
samt att ta fram relevanta underhållsplaner för desamma. 
2. avslå motionen i den del som handlar om att genomföra renovering. Detta 
med anledning av att det alltjämt pågår en badhusutredning och det vore oklokt att 
föregripa handlingsalternativ. 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-03, § 55 följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att: 

1. bifalla motionen i den del gällande att utreda de ekonomiska kostnaderna 
och att ta fram en plan för att renovera badhusen i Hässleholms kommun 
samt att ta fram relevanta underhållsplaner för desamma. 
2. avslå motionen i den del som handlar om att genomföra renovering. Detta 
med anledning av att det alltjämt pågår en badhusutredning och det vore 
oklokt att föregripa handlingsalternativ. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering. ~ 
" A 

G~ 

Utdraget bestyrkes 
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IHässleha,Ems 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Initiativärende - Håll kommunala badplatser öppna och 
säkra 
Dnr: KFF 2021/84 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämnden remitterar ärendet för beredning. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. 

" Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska 
remitteras röstar nej " 

4 - ja röster och 7-nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Connie Asterman (S), Sven-Inge Persson (S), Marie Svensson (S), 
Ann-KristinJohnsson (C). 

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

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat att remittera ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Ann-KristinJohnsson (C) har vid mötets början lämnat ett initiativärende med 
följande lydelse: 

Nu står vi inför ännu en sommar med pandemin som följeslagare. Helt 
klart är att vi även denna sommar får planera för hemester. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

IHässl@ho,Erns 
ko•mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Vi har många fina kultur- och naturvärden i vår kommun som under 
pandemiåret blivit än viktigare för kommuninnevånarnas välmående, 
fysiskt såväl som psykiskt. 

Senaste årens besparingar har slagit hårt mot kultur- och 
fritidsförvaltningens verksamheter, inte minst mot barn- och unga. 

År 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige, lagen bygger på fyra 
principer, en av dessa är artikel 6 där det i den förkortade versionen står 
följande. 

"Rätten till liv och utveckling inte bara barnets överlevnad, utan även 
hans eller hennes utveckling ska säkerställas till det yttersta av 
samhällets förmåga" 
Att hålla kommunala badplatser öppna och säkra och därmed ge barn och 
unga möjlighet till bad och rekreation stämmer väl överens med 
rätten till barns utveckling. 
Simundervisningen ligger i läroplanen, men för att bli en god och säker 
simmare behövs övning. Att besöka kommunala badplatser är möjligt 
för alla, även de familjer med svag ekonomi. 

Jag yrkar därför att Kultur- och Fritidsnämnden beslutar: 

Att hemställa· till kommunstyrelsens arbetsutskott att extra medel om 
400 tkr till skötsel av kommunala badplatser 2021 tillförs KFN samt att 
medel för framtida drift arbetas in i KFN:s budgetram från och med 
2022. 

Ann-Kristin J ohnsson 

Centerpartiet. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

hcLIQ 
cr~W\ U'--7 

Utdraget bestyrkes 
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'H·· •• ~ 'h I' i . ,ass1et o, 1ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Anmälan av delegationsbeslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2021/79-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - Delegations beslut februari mars 2021 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Häss~eho,lms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 36 

Övriga anmälningar 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2021/62-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - Rapport beslut Covid-19 

Kultur- och fritidsnämnden 

Jus.te. ri.ng ~ 
/l1/1L 

<JU~ 

Utdraget bestyrkes 
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