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Hässleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 71 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och lägger 
ärendet ti.11 handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

• Ridklubbar 

• Sörby Bois - internet 

• Klubblokal HIF - Österås 

• Badmintonklubben 

• HAIS - Ekorren 

• Actic 

• Uppföljning organisationen 

• Entrehallen Kulturhuset 

• Dispensansökan elljus Galgbacken 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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SAMM.AN'IRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

iHässlehol1ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§72 
Ajournering 14.43 -15.00 

Översiktsplan Hässleholms Kommun 
Dnr: KFF 2021/148 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och sänder det till 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett granskningsförslag till ny 
översiktsplan för Hässleholms kommun. 

Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av 
Hässleholms kommun fram till år 2040. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på förslaget och lämnar bifogat yttrande. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Enligt yttrande 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Har beaktats 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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HässOOe!holms 
k,ommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt. 

Sänt till: 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPR0T0KOll 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 

YTTRANDE 

Datum 

2021-10-07 
Diarienummer 

KFF 2021/148-3 

Förvaltningschef Anders Rosengren 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
0451-26 71 01 
anders.rosengren@hassleholm.se 

Yttrande - Översiktsplan Hässleholms Kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom förslaget till översiktsplan för 
Hässleholms kommun och lämnar följande yttrande. 

Övergripande: 

Förvaltningen anser att dokumentet i stora drag är lite slarvigt skrivet, det 
innehåller en hel del ej avslutade meningar och felaktiga meningsuppbyggnader. 
Föreslås att det innan slutlig version korrekturläses då dokumentet har en så pass 
stor tyngd i det kommunala arbetet. 

Vidare anser förvaltningen att dokumentet har en avsaknad av visioner, mål och 
strategier ur ett kultur-, fritids- och friluftsperspektiv 

• Det saknas tydliga visioner, mål och utvecklingsplaner kring verksamhet 
mot föreningsliv, anläggningar samt det rörliga friluftslivet. 
Översiktsplanen innehåller mest beskrivningar av nuläget och större 
utvecklingsideer och vägledning framåt saknas. 

• Det anges inte något om förutsättningarna för verksamheter ute i 
kransortema att utvecklas, utifrån folkhälsoperspektivet. Till exempel 
finns flera folkrörelser och idrottsföreningar av olika slag, golfbanor, 
hembygdsgårdar, kultur och teater. Hur kopplar vi samman de mjuka 
värdena för dessa med tillgången till kollektivtrafik etcetera? 

• Det bör finnas ett eget stycke om kommunens föreningsliv och 
anläggningar för att utöva olika idrotter. Det saknas i nuläget en kultur
och fritidsplan som belyser kommunens föreningsliv framåt och mer 
anläggningsrelaterade frågor. En sådan ska tas fram och det är då viktigt 
att översiktsplanen, den kommande friluftsplanen och friluftsstrategin blir 
en viktig del, tydligt kopplat mot ÖP. 

• En mängd kartor och texter som hänvisar till Regionplanen behöver bytas 
ut efterhand som RP justeras. 

• Det är svårt att granska dokumentet eftersom expertområdena 
förekommer på många olika håll - exempelvis kollektivtrafiken 
återkommer inom många olika teman för näringsliv, friluftsliv etcetera. 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 
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Innehållet hänger inte alltid ihop, antagligen på grund av detta. Någon bör 
kvalitetssäkra så att justeringar som rör annat expertområde också blir rätt. 

Fritids- och friluftsperspektiv: 

• Sid 30: det ska stå "Upplevelser kopplade till natur, kreativ livsstil samt 
mat och dryck ... " . 

• Sid 30: Det står "En väl utvecklad kollektivtrafik till nordöstra Skånes 
största regionala besöksmål är en viktig del av det hållbara resandet." 
Här behöver vi lägga till " ... besöksmål samt till viktiga noder och 
offentliga miljöer, strövområden och badplatser är en viktig del av det 
hållbara resandet." 

• Sid 48 - 49: här framgår inte att vi ska ta fram en kultur- och fritidsplan, 
där även en friluftslivsplan och strategi blir en viktig del. I denna är det 
viktigt att belysa alla målgruppers behov, vikten av närmiljöer och andra 
aspekter utifrån de friluftspolitiska målen och Agenda 2030. 

• Sid 52 - 53: under "Natur och friluftsliv /Kommunikationer": 
o Det beskrivs som om det viktigaste är att kollektivtrafiken kopplas 

samman med Skåneleden - detta gäller dock alla natur- och 
strövområden för hållbara lösningar. Här bör man betona 
utvecklingen av noder med faciliteter och service till nytta och 
gagn för både besökare och medborgare. 

o Det är mycket fokus på pendling samt delregionala cykelleden. Här 
är viktigt att utveckla en utbyggnad av rundslingor för cykel på 
befintliga vägnätet och koppla samman våra 
orter/besöksmål/natur för attraktiva rekreationsmöjligheter. 
Viktigt här är att samutnyttja passager över våra stora vägar som 
idag utgör barriärer och hindrar utvecklingen av hållbara 
transporter ut till landsbygden. Man kan till exempel samutnyttja 
och synka byggnationer av faunapassager till att även omfatta stråk 
för människor över desamma för vandring och cykel. 

o Notera kopplingen till landsbygdsutveckling och möjligheter för 
näringslivet att blomstra om kollektivtrafiken når hit. 

o I markeringen av gröna fält för sammanhängande område för 
natur och friluftsliv har Göingeåsens naturreservat inte markerats. 
Göingeåsen ingår ju i riksintresse för friluftsliv (på sid 192). 

• Sid 170: Det står Hässleholms Fritid - ersätt med Hässleholms kommun. 
Ta bort "vattenspel". Skriv motionsspår istället för löpslingor. 

• Sid 198: "Kommunala badplatser och bör lyftas fram ... " - ta bort OCH 
Sid 198: Fler områden än de som nämns (naturområden och leder) är 

viktiga. 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 
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• Sid 200: Vandringsleder: 
o Hundslingan och hundhägnet saknas 
o Ta bort antal kilometer efter varje noterad vandringsled. 
o Utvecklingsplan med vandringslederna bör anges! 
o Vedema bör anges som utvecklingspotential också ... 

• Sid 201: Cykelleder: 
o Nya cykelbanor behövs inte alltid. Möjligheter att med befintligt 

vägnät ta sig fram på rekreativa slingor om vi får möjliga passager. 
o Snapphaneturen är ingen led som driftas och sköts. Möjlig önskan 

om utveckling!? 

• Sid 201: Ridleder: finns utvecklingsplaner? 

• Sid 201: Bör vi lägga till kanoting som möjlig utveckling för Outdoor 
Hässleholm? 

• Sid 220: konstig mening i mittstycket: "Kopplingen och tillgänglighet till 
Hovdala slott, naturområde och vandringscentrumvisade och 
Finjasjön ... " 

• Sid 249: här nämns inte behovet av en lämplig passage vid Ignaberga 
trafikplats, längs Kristianstadsvägen för säker framkomlighet för cykel, 
överfart längs väg 23 i höjd med Stoby /Sandåkra samt i höjd med 
Hästveda. 

• Sid 319: fjärde raden felstavning. Emelelrtid 

• Sid 335: fel fakta om Natura 2000- här anges bara 16 områden. Det är 20 
stycken. 

Orterna i kommunen (börjar på sid 76 ... ) 

• Beskrivningen av "Service och verksamheter" samt "Rekreation och 
grönområden" på respektive ort bör ses över och vara konsekvent med 
relevant/uppdaterad information. På några av orterna finns en väldigt 
detaljrik beskrivning av till exempel naturen och dess erbjudande, på andra 
ingenting. Se över detta och gör lika! 

o Ta bort detaljer som nuvarande föreningar, sporter och aktiviteter 
vilka kan komma att ändras i närtid. Föreningslivet kan beskrivas 
mer övergripande. Det kan dock skrivas att det finns badhus, 
motionsspår (både med och utan elbelysning), naturreservat, 
kommunala badplatser för varje område/ ort. 

o Hästveda: det finns ett rikt föreningsliv och anläggningar för olika 
aktiviteter och idrotter. Kommunal badplats vid Lursjöns camping 
vilket är kommunens enda EU-bad. Motionsspår med elljus finns 
runt Lillasjön. Ta bort utegym. 

o Sösdala: rikt föreningsliv och anläggningar för olika aktiviteter och 
idrotter. Badplats vid Bosarpasjön, elljusspår i centrala Sösdala. 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 
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o Tyringe: Rikt föreningsliv med anläggningar för en mängd 
aktiviteter och idrotter. Det bör nämnas att Tyrs hov är 
kommunens huvudanläggning för issport. Bödkaredalen har ett 
elbelyst motionsspår och i Sanatorieskogen finns flera motionsspår 
med olika längd. Närmaste kommunala badplatsen är vid 
Mjölkalånga invid Finjasjön. 

o Vinslöv: här är väldigt mycket fokus på vad som erbjuds i naturen. 
Det står inget om att det finns elbelyst motionsspår vid 
Furutorpsskogen. Vinslöv har ett rikt föreningsliv med flera 
anläggningar för idrott och aktiviteter. 

o Vittsjö: det finns kommunal badplats vid Pickelsjön, centrumnära 
motionsspår som är elbelyst samt ett varierat föreningsliv med 
olika idrottsanläggningar. 

o Tormestorp: har bara service på en rad? Lägg till att det finns en 
pizzeria i så fall? Det finns motionsspår med elbelysning. 

o Farstorp: Bubbarps badplats är en kommunal badplats i södra 
Lursjön. 

o Röke: ta bort föreningarna, det finns ett föreningsliv med 
anläggningar för olika idrotter. Närmaste kommunala badplats är 
Humlesjön. 

o Västra Torup: det finns en promenadslinga runt Torupasjön. 

Ställningstaganden (sid 208): 

o Felstavat: Reakreation (rekreation!) 
o Mer visionära utvecklingstankar saknas! 
o Lägg till: Hovdala Vandringscentrum och naturområde ska fortsätta 

utvecklas till ett nationellt och internationellt besöksmål med fokus på 
olika naturaktiviteter. 

o Se notering från sid 52 om kopplingen vandringsleder/naturområden och 
kollektivtrafik. Bör även här vara mer generellt än att bara omfatta 
Skåneleden. 

o Lägg till: åtgärder bör planeras för att åstadkomma passager som kopplar 
ihop befintligt vägnät för framkomlighet och rekreationsmöjligheter med 
cykel och vandring. Det är inte alltid nya cykelvägar/leder är lösningen 
utan koppla ihop det vi redan har till möjliga slingor. Vikten av 
attraktivitet för rekreation är dock viktigt och bör inte jämföras med 
pendling och dess behov! Detta bör vara en del av den 
förvaltningsövergripande planeringen kring kommunens totala behov av 
infrastruktur. 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 
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Kulturmiljöperspektivet 

Generellt anser KFF att kapitlet täcker in det som behöver behövs, främst genom 
hänvisningar till kulturmiljöstrategi och kulturmiljöplan. Att kulturmiljöfrågorna 
därmed främst sätts i fokus i strategi och plan istället för i ÖP känns rimligt. 

På sidan 188, "kommunens ställningstaganden" har förvaltningen följande 
synpunkter: 

I punkt 5 står det att "Hovdala naturområde och vandringscentrum ska vara ett 
nationellt och internationellt besöksmål". Förvaltningen föreslår att detta ändras 
till: "Hovdala Slott och naturområde ska vara ett nationellt och internationellt 
besöksmål". 
Det som utgör kulturmiljön på Hovdalaområdet är själva slottet och den av 
människan präglade natur som omger slottet. Vandring är en viktig del av utbudet 
och en infrastrukturell fråga för besöksnäringen men inte en del av kulturmiljön. 

Vidare ser förvaltningen mycket positivt på punkt 7 "Uppföra ny bebyggelse med 
hög arkitektonisk kvalitet som i förlängningen skapar ett kulturhistoriskt värde för 
kommande generationer." 

Anders Rosengren 

Fö·rvaltningschef 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Henrik Samevik 

Avdelningschef fritid 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Telefon: 0451-267 000 

Jens Olsson 

Avdelningschef kultur 

E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, 281 22 Hässleholm 
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SAiv.1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

IHäs,sleho,lms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§73 

Uppföljning SAM 2021 
Dnr: KFF 2021/151 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Den årliga uppföljningen ska ge svar på om verksamheten uppfyllt sina 
arbetsmiljömål och om åtgärder har genomförts enligt handlingsplanen. 

Uppföljningen inom varje förvaltning ska rapporteras till respektive nämnd för 
bedömning av vilka åtgärder .som behöver vidtas, samt redovisa resultatet till 
kommunledningsförvaltningen som sedan med förvaltningarnas uppföljning som 
grund gör en övergripande sammanställning. Denna ska därefter redovisas till 
kommunstyrelsen. 

Sammanställning ska omfatta de rubriker som anges i checklistan för uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av uppföljningen ska redovisas i 
kommunens bokslut vilket fastställs av kommunfullmäktige. 

Mål 

Bitvisa kunskapsluckor 
samt behov av 
repetition kring SAM, 
Drogpolicy, AFS. 

Skyddsombud saknas 
i flera enheter 
och förvaltningens 
verksamheter är inte 
uppdelad i lämpliga 
skyddsområden. 

Åtgärd 

Varje chef lyfter 
frågorna på resp 
apt 

Frågan lyfts på 
respektive APT 

Utfall 

Uppnått enligt plan 

Ej uppnått, förs vidare 
till handlingsplan 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ju·sJ#ftering j ' 
j' 

Utdraget bestyrkes 

7 (16) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

!Häs.sleholms 
ko,anmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Vidare sattes mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Medarbetaren upplever 
ett ökat närvarande 
ledarskap 

Medarbetarna på förv. 
upplever balans mellan 
krav och resurser i 
arbetet. 

Förvaltningens 
medarbetare ska uppleva 
ökad delaktighet 

stimulera till ökad 
dialog om chefsskap 
och medarbetarskap 
och om hur dessa 
samspelar. 

Med utgångspunkt i 
utfall medarbetarenkät 
2021 skapa åtgärdsplan 

stimulera till ökad dialog 
om medarbetarnas del i 
mål och resultat. 

Ej uppnått, förs vidaree 
till handlingsplan 2022 

Ej uppnått, punkten avförs 
och definieras om till 
handlingsplan 2022. 

Uppnått enligt plan 

Kommentar kring ej uppnådda punkter ur handlingsplanen. 

Skyddsombud saknas i flera enheter och verksamheten är därmed inte 
indelad i lämpliga skyddsområden. 

Förvaltningen har en nära och tät dialog med de fackliga organisationerna kring 
detta i syfte att hitta fler skyddsombud. 

Medarbetaren upplever ett ökat närvarande ledarskap. 

Under pandemin har de flesta chefer arbetat mer på distans vilket medfört att det 
varit svårt att föra en dialog kring dessa frågor i vissa arbetsgrupper. 

Medarbetarna på förvaltningen upplever balans mellan krav och resurser i 
arbetet. 

Den medarbetarundersökningen som genomfördes 2021 ger inte tillräckliga svar 
kring detta för att kunna skapa en bild av nuläget att använda för en handlingsplan. 
Ambitionen var god men förvaltningen ser att frågeställningen behöver formuleras 
om för att lättare kunna mätas och utifrån det skapa en handlingsplan. 
I årets mätning fanns följande fråga med: "jag anser att jag har en rimlig 
arbetsbelastning över tid i förhållande till mitt uppdrag". Utfallet på detta blev 68. 
Förvaltningen föreslår därför att samma fråga ställs även nästa år och att utfallet ska 
öka. Om inte skall en handlingsplan tas fram för att säkerställa att andelen 
medarbetare som anser sig ha en rimlig arbetsbelastning över tid ökar. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

~ 
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'H** 111 lh Il) : ass11e1 01ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bilagor: 

Handlingsplan 2022 

Sänt till: 

SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

HR avdelningen Kommunledningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAJ'VIMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sam manträdesdatum 
2021-11-04 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§74 

Verksamhetsbidrag Skånska Kören - 2021 
Dnr: KFF 2021/149 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Skånska kören 3000 kr i verksamhetsbidrag 
för 2021. 

Beskrivning av ärendet 

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-06-23 § 51 beslutades om 
fördelning av verksamhetsbidrag för kommunens kulturföreningar. 
Vid tidpunkten för beslutet rådde stora frågetecken kring vilken verksamhet 
Skånska kören skulle bedriva under hösten 2021. 

Det fanns rent av indikationer på att föreningen tänkte lägga ner verksamheten. 
Med anledning av det föreslogs att beslut kring Skånska kören skulle fattas först 
under hösten 2021. 

Skånska kören har nu inkommit med en verksamhetsplan för 2021 vilken innehåller 
flera offentliga framträdanden av vilka flera redan genomförts. Då föreningen är 
bidragsberättigad och den angivna verksamheten faller inom ramen för bidragets 
syfte föreslås att föreningen beviljas bidrag. 

För övriga kulturföreningar gällde normen att bidraget för 2021 prövades mot en 
sänkning om 40% med anledning av att ingen verksamhet bedrivits under årets 
första 5 månader. Förvaltningen föreslår att samma norm ska gälla även för Skånska 
kören och att de därmed beviljas 3600 kr i bidrag (tidigare 5000 kr) 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-21, § 41, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
Skånska kören beviljas 3000 kr i verksamhetsbidrag för 2021. 

Sänt till: 

Skånska kören 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

~· 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sam manträdesdatum 
2021-11-04 

HässOO@holims 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§75 

Mötestider 2022 
Dnr: KFF 2021/152 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer mötestidet för 2022 med ändringen att tiden 
för mötet flyttas till 13.30. 

Yrkande 

Margreth Segerstein (M) yrkar i första hand att mötesdagarna ändras till onsdagar 
och i andra hand att om torsdag kvarstår som mötesdag att tiden flyttas till 13.30 i 
stället för 13.00. 

Beslutsgång 

Efter överläggning där Winnie Aronsson (L) och Johan Peltonen (SD) kommit fram 
till att förslaget om torsdagar som mötesdag står fast men att tiden flyttas till 13.30 
finner ordförande att det finns två förslag. 

Liggande förslag med ändring av mötestiden till 13.30 samt Margreth Segersteins 
(M) yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer båda förslagen under proposition och finner att liggande förslag 
med ändring av tiden till 13.30 vunnit gehör. 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt liggande förslag med ändring 
av tiden till 13.30. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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Hässleholms 
kornm,un 

Kultur- och fritidsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum . 
2021-11-04 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till mötestider 
för kultur- och fritidsnämnden samt dess arbetsutskott 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justerin~ JJJr·· 
crq~, 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

Häss~eholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 76 

Till Minne - Magnarpskolonin 
Dnr: KFF 2021/145 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer bidragen i enlighet med kultur- och 
fritidsförvaltningens förslag. 

Yrkande 

Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

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 föreningsbidrag 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. 

"Till minne av Magnarpskolonin" 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, 

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

• gagna satsningar och inköp tiil barn och unga 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering J.uL. 
OWlf. 

Utdraget bestyrkes 
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Häs,sleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

Det har inkommit fyra bidragsansökningar för 2021. 
Hässlegårdens golfklubb ansöker om 6 800 kr för att köpa två uppsättningar av 
"Golfåventyret", som är ett material som hjälper barn och unga utveckla sin golf 
och till att utbilda ungdomsledare i "Golfåventyret''. 
Gymnastikföreningen Örnen och Föreningen Voltige ansöker gemensamt om 
56 350 kr för ledarutbildning. Utbildningen ska stärka ledarna hur man använder 
trampolin och hoppgrop på ett bra och säkert sätt av bam och unga. Egen 
finansiering är 11 500 kr. 
Mala IF söker 30 000 kr för att förbättra lokalerna på idrottsplatsen. Medlen ska 
användas till att förbättra domarrum och tvättstuga. Föreningen skjuter själv till 
15 000 kr för projektet. 
Parasport Klinten ansöker om 33 750 kr för att köpa in rörelseskyltar för att bygga 
aktivitetsrundor. 
Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår följande: 
Förvaltningen föreslår att godkänna Hässlegårdens golfklubbs, 
Gymnastikföreningen Örnen och Föreningen Voltige och Mala IF:s ansökan. 
Förvaltningen föreslår att avslå Parasport Klintens ansökan med motiveringen att 
Kultur- och fri.tidsförvaltningen under året investerat i åtta liknande aktivitetsrundor 
runt om i kommunen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Enligt förslag 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag innebär att 6 850 kr av budgeten för ändamålet återstår 

Kultur- och fritidsnämnden 

J,stelt Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-21, § 40, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
fastställer bidragen i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Sänt till: 

Gymnastikföreningen Örnen 
Föreningen V oltige 
Mala IF 
Parasport Klinten 

Kultur- och fritidsnämnden 

JusterinJ~ 

ovrw1 
Utdraget bestyrkas 
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Hässleho,lms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§77 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2021/143-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - Rapport - Övriga anmälningar 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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