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SA11MA.NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§77 

lnformationsärende 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

• Lokal för en sammanhållen inomhusträning 
• Ridanläggning 
• Covid -19 "nygamla" restriktioner införs åter 
• Budget 2022 
• Snöskottning tak idrotts- och simhallar 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLl... 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§78 

Rapportering till KS - Natur- och friluftsrådet 
Dnr: KFF 2021/147 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret och skickar det till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

I Ernst & Y oungs granskningsrapport om processen kring uppförandet av 

vindskydden i Hovdalaområdet pekades bland annat på otydligheter i styrning och 

uppföljning av natur- och friluftsrådets verksamhet. Med bakgrund av 

granskningsrapporten genomfördes en utredning med syftet att utreda en eventuell 
nedläggning av natur-och friluftsrådet samt ge förslag på hur dess uppgifter i så fall 

kan organiseras. 

Den sammanlagda uppfattningen efter utredningen var att natur- och friluftsrådet 

borde ombildas. Rådet, som initierades i mars 2008, har haft en värdefull funktion 

som plattform för att lösa upp interna utmaningar, samla kompetenser och 

effektivisera nödvändiga samarbetsprocesser. Mycket har skett och skapats där 

natur- och friluftsrådet har fört frågor framåt och skapat värden. 

Fullmäktige beslutade därför 2020-06-10 § 107 

• att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att redovisa hur arbetet med det 
överflyttade ansvaret för friluftsturism och förutsättning för friluftsliv 

fortskrider. 

• att det sammanhållande ansvaret för att utveckla kommunens arbete med att 
främja och stödja förutsättningar för friluftsliv och därtill kopplad 

friluftsturism skulle föras över till kultur- och fritidsförvaltningen från 2021-

01-01. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

• att natur- och friluftsrådet inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

skulle avvecklas och att budgeten från rådet på 700 000 kronor inom miljö 

och stads byggnadsnämnden skulle överföras till kultur- och fritidsnämnden. 

Tack vare dessa beslut "äger" nämnden numera både det operativa som strategiska 

ansvaret för utveckling och drift av friluftslivet i Hässleholms kommun. 

Målet för friluftslivspolitiken i Sverige är att stödja människors möjligheter att vistas 

ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. 

Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 

gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Kommunen har därmed en 

viktig roll i att stötta och stimulera de ideella organisationernas verksamhet i syfte 

att öka människors friluftslivsaktiviteter. 

Definitionen för friluftsliv är: "Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling". Friluftsliv innefattar 

därmed många olika sorters aktiviteter, allt från vandring, cykling, terrängcykling, 

ridning, paddling och fiske - till att bara sitta på en sten ute i naturen och njuta av 

naturen genom att lyssna på fåglar eller bara höra vindes sus i trädtopparna. Det 

viktigaste är inte vad man gör utan snarare att man upplever naturen. Det kan vara 

allt från fysiska och mer utmanande aktiviteter till mer av avkopplande karaktär för 

återhämtning efter stress. 

Förvaltningens bedömning och slutsats är att en koncernövergripande gruppering, 

med tydligt preciserade uppdrag och beslutsmandat med grund i definitionen av 

friluftsliv, är av stort värde för att kommunen effektivt och målinriktat löser 

utmaningar och nyttjar möjligheter utifrån våra mål och målgrupper. Beslut om 

denna gruppering förväntas i början av 2022. Arbetet har med anledning av 

pandemin dröjt. 

Förvaltningen är just nu i fas att fastställa en organisation internt som kan leva upp 

till de beslut som fullmäktige tagit och naturligtvis den övergripande målsättningen 

för friluftslivet. 

Under tiden förs dialog med aktuella aktörer i respektive fråga gällande markägar-, 

natur- eller turistfrågor. Kommunekologen kommer i oktober till nämnden och 

pratar LONA - Lokala naturvårdssatsningen ( ett bidrag som ska stimulera 

kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang). 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämnden kommer att behöva vara drivande i sådana satsningar framöver när 

friluftsuppdraget överförts. 

Atgärdslistor inom gamla NoF-rådet håller på att ses över för att skapa struktur 

utifrån uppgifter och ekonomi. Rena driftsmedel bör överföras till rätt 

verksamhets budget inom förvaltningen medan andra bör avropas av andra 
förvaltningar såsom tidigare. Denna gränsdragningsdiskussion är inledd. 

Vad som också varit upp i nämnden är frågan kring en friluftsplan. En friluftsplan 
fungerar som ett aktuellt kunskapsunderlag för översiktsplanering och 

detaljplanering och syftar till att friluftslivets intressen tas tillvara och utvecklas. 

Förankrade friluftsplaner kan bidra till att kunskapsunderlag, ansvarsfördelning och 

ställningstaganden beträffande friluftsliv som struktureras och höjer statusen på 

området i den kommunala fysiska planeringen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAiv.II\1ANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
.kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§79 

Hyra 2020 - Brottarklubbarna reviderad -2 
Dnr: KFF 2021/50 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. avslå föreningarnas begäran om fri hyra för 2020 

2. föreningarna ska betala avgift för de månader de faktiskt nyttjat sina lokaler 

3. ge förvaltningen i uppdrag att snarast upprätta villkor för avtal mot 

bakgrund av beslutad taxa för permanent årshyra i kommunala lokaler. 

Reservationer 

Margreth Segerstein (M) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ann-Kristi.nJohnsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Brottarföreningama har i gemensam skrivning inkommit med en begäran om fri 

årshyra för 2020 med anledning av pandemin. De begär också om en träff med 
kultur- och fritidsnämnden i syfte att se över hyreskostnaden för 2021 och villkor 

framöver. 

Föreningarna jämför brottarlokaler med gymnastikhallar, där föreningar betalar 

ti.mtaxa för nyttjad tid i konkurrens med andra föreningar men utan andra 

förpliktelser. I brottarlokalema står föreningen själv för lokalvården mot att de har 

ensamrätt till ytan, medan kommunen står för alla andra driftskostnader såsom el, 

värme och vatten. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

H'lssleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningen och arbetsutskottet har därefter träffat representanter från 

brottarklubbarna ett par gånger. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare tagit beslut om att föreningar inte ska 

erhålla full subvention eller fullt bidrag. Förvaltningen har också olika sätt att leva 

upp till detta såsom: 

• Förening som äger sin egen anläggning kan aldrig erhålla 100 % i bidrag 

• Föreningar som driver stora kommunala anläggning står själva för en del av 
driftskostnaden 

• Taxa tas alltid ut vid korttidsuthyrning 

• Årshyra tas ut vid långtidsuthyrning för permanenta föreningslokaler i kommunala 

anläggningar. 

Det inarbetade subventionssystemet innebär att även brottarföreningar bör stå för 
en del av driftskostnadema för lokalen. Eftersom brottarföreningarna har ensamrätt 

i lokalerna och att brottarmattor dessutom alltid ligger framme, anser förvaltningen 

att detta försvårar möjligheten att hyra ut lokalen till andra. Därmed finns inget 

incitament till att hyra ut per timme. 

Vill förening låta skolor använda lokalerna har förvaltningen inget emot detta men 

föreningarna bör överväga att ta ut en avgift som täcker slitage på 
verksamhetsutrustning. Permanent anpassade lokaler för föreningsändamål ingår 

inte i internhyran. 

För 2021 finns ett separat beslut om fri hyra oavsett om verksamheten kommer i 

gång under hösten 2021 eller inte. Förvaltningen föreslår därför att begäran om fritt 

nyttjande 2020 avslås med motiveringen att ingen annan förening erhållit den 

möjligheten samt att föreningar under våren kunnat bedriva åtminstone 
ungdomsverksamhet och från hösten 2021 även seniorverksamhet. Det har också 

funnits möjlighet för föreningarna att ansöka om Coronabidrag för uteblivna 

intäkter för 2020. 

2021-09-30 beslutade kultur- och fritidsnämnden att återremittera ärendet för att ge 

förvaltningen i uppdrag att undersöka respektive brottarförenings ekonomi utifrån 
aspekten att vissa av föreningarna inte överlevde om hyran måste betalas. Efter att 

sakkunniga har granskat varje förenings ekonomi (bilagor 1-6) kan det konstateras 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAJ\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

att så inte är fallet. Vissa av brottarföreningarna har förvisso låg likviditet men 

hyreskostnaden är inte avgörande för att hota föreningens existens. 

2021-11-25 träffades kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott representanter från 

brottarklubbarna. Efter diskussion framkom ett förslag om att föreningarna ska 

betala avgift för de månader som de faktiskt nyttjat lokalen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Årshyra för de sex brottarföreningar 2020 motsvarande ca 71 000 kr ska regleras 

före december. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-25, § 44, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 

besluta att föreningarna ska betala avgift för de månader de faktiskt nyttjat sina 

lokaler och därmed avslå föreningarnas begäran om fri hyra för 2020 samt att ge 

förvaltningen i uppdrag att snarast upprätta villkor för avtal mot bakgrund av 

beslutad taxa för permanent årshyra i kommunala lokaler. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Sänt till: 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 
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Sammanträdesdatum 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 80 

Margreth Segerstein ajournerar sig. 
Sverre Albinsson ersätter 

Dispensansökan - Hässleholms Bordtennisklubb 
Dnr: KFF 2021/157 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer att den nystartade föreningen, Hässleholms 
Bordtennisklubb är en stödberättigad förening från och med 2021-11-01. 

Yrkande 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Den nystartade föreningen Hässleholms Bordtennisklubb har inkommit med en 
dispensansökan om att bli vara en stödberättigad förening från och med 2021-10-
01. 

Hässleholms Bordtennisklubb registrerades 2021-10-27 i kommunens 
föreningsregister. Enligt "Regler och riktlinjer för föreningsstöd" kan en 
nyregistrerad förening inte kunna erhålla kommunalt stöd av Kultur- och 
fritidsnämnden det första året man är registrerad.' 

Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att göra undantag i "Regler och riktlinjer 
för förenings stöd". 

Förvaltningen konstaterar att det i kommunen endast finns en bordtennisförening 
och den har sitt hemmahörande i Bjämum. Idrottslivet är i behov av fler 
bordtennisföreningar i kommunen och det är önskvärt med en bordtennisförening i 
Hässleholm. Genom att göra Hässleholms Bordtennisklubb till en stödberättigad 
förening 2021-11-01 möjliggör man en god ekonomiska start för föreningen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Korpen har tidigare haft en bordtennisverksamhet på Hässleholmsgården, men 
under senare år har verksamheten avvecklats. Förvaltningen har nu möjlighet att 
hyra ut lokalerna till den nya bordtennisklubben utan konkurrens om lokalerna. 

Hässleholms bordtennisförening ansöker om att vara en stödberättigad förening 
från och med 2021-10-01. För att underlätta administration är det bättre att 
föreningen blir stödberättigad från 2021-11-01. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ger en större möjlighet för föreningen att lyckas etablera sig. 

Barnperspektivet 

Med en bordtennisförening i Hässleholm ökar möjligheterna för barn och 
ungdomar att utöva sitt fritidsintresse. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreningen kommer att bli en bidragsberättigad förening och kan då söka 
aktivitetsbidrag och erhålla föreningstaxa i våra lokaler. Bidraget och subventionen 
för lokaler kommer att vara försumbar för förvaltningen. 

Ärendets tidigare behandling 
Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-25, § 45, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att den nystartade föreningen, Hässleholms Bordtennisklubb är en 
stödberättigad förening från och med 2021-11-01. 

Sänt till: 

Hässleholms Bordtennisklubb 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 81 
Margreth Segerstein återinträder i tjänst. 

Budgetuppföljning oktober 2021 
Dnr: KFF 2021/161 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning för oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska helårsprognos per 
oktoberuppföljningen visar på ett underskott om -3,2 mnkr. Underskottet har 
minskat sedan delårsrapporten men visar fortfarande på ett stort underskott. 
Underskottet beror på minskade intäkter som en följd av begränsat öppethållande 
under pandemin. 

Förvaltningen prognostiserar intäktsförluster om 4 mnkr vid årsbokslutet. Minskade 
personalkostnader håller tillbaka underskottet och anledningen är att förvaltningen 
har avvaktat med att återbesätta tjänster och färre timanställda under pandemin 
samt en del långtidssjukskrivningar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-25, § 46, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner budgetuppföljning för oktober 2021. 

Sänt till: 

Ekonomikontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

~/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§82 

Justering av taxor och normer 
Dnr: KFF 2021/162 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förändringarna i "Taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser" att gälla från 2022-01-01. 

Yrkande 

Connie Asterman (S),Johan Peltonen (SD) och Ann-Kristi.nJohnsson (C) yrkar 
samtliga bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Det åligger nämnden att fortlöpande justera taxor, avgifter och bestämmelser samt 
göra andra erforderliga ändringar. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna 
förändringarna i uthyrningsnormema att gälla från 2022-01-01. 

I denna version av dokumentet har det framför allt gjorts anpassningar och 
rättningar. Nya objekt har lagts till medan andra har plockats bort. Avgifter för 
permanenta lokaler i kommunala lokaler har delvis arbetats om. 

Förvaltningen kommer under våren 2022 att göra en större genomlysning av 
dokumentet i syfte att jämställa olikheter i grundförutsättningen för 
stödet/ avgifterna och därtill bestämmelser. Arbetet ska lägga grunden till ett 
omarbetat dokument som förslagsvis träder i kraft 2023. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ingen större påverkan 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

SAI\1JVIANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§83 

Fritidsbank - Hässleholms kommun 
Dnr: KFF 2021/126 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. skicka redovisning för uppdraget till kommunstyrelsen. 
2. yrka att Fritidsbanken inrättas i Kulturhuset enligt förvaltningens förslag 

och att Kommunstyrelsen tillför medel till Kultur- och fritidsnämndens 
budget för 2022 

Reservationer 

Gunnel Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraterna och Mikael Björklund (FV) deltar ej i beslutet 

Yrkande 

Socialdemokraterna lämnar följande ändringsyrkande: 

Punkt 1 ställer vi oss bakom 
Punkt 2 stryks och ersätts enligt följande: 
yrka att Fritids banken inrättas i Kulturhuset enligt förvaltningens förslag 
och att Kommunstyrelsen tillför medel till Kultur- och fritidsnämndens 
budget för 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ann-KristinJohnsson yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer punkt 1 under proposition och finner den bifallen 

Därefter konstaterar ordförande att det finns två förslag gällande punkt 2 i 
besluts förslaget. 

Liggande förslag och Socialdemokraternas ändringsyrkande. 

Ordförande ställer liggande beslutsförslag i punkt 2 mot Socialdemokraternas 
ändringsyrkande i densamma och finner att liggande förslag vunnit gehör. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns:" Den som vill rösta på liggande förslag 
röstar ja. Den som vill rösta på Socialdemokraternas ändringsyrkande röstar nej" 

2 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 4 avstår. 

Följande röstar ja: Winnie Aronsson (L), Gunnel Gustavsson (KD) 

Följande röstar nej: Connie Asterman (S), Margreth Segerstein (M), Sven-Inge 
Persson (S), Marie Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C). 

Följande avstår: Johan Peltonen (SD), Mikael Björklund (FV),Jan Ringdahl (SD), 
Jonny Dolkov (SD). 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt Socialdemokraternas 
ändringsyrkande. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-24 §139 att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att ta fram en finansierings- och organisationsmodell för fritidsbanken 
samt lämna förslag på placering. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen 
senast den 1 september 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

Jt 

18 (25) 



SAMl\,1A.NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Då kultur- och fritidsnämnden hade sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet 
den 23 juni med inlämnande av ärenden senast 2 juni 2021 fanns ingen möjlighet att 
ta fram önskade uppgifter inom satt tidsram varför ärendet föreläggs 
kommunstyrelsen en månad sent. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på organisation samt 
finansiering av verksamheten exklusive lokalkostnad. Detta då det kommer krävas 
en mer omfattande genomlysning i samarbete med tekniska förvaltningen och 
lokalstrateg för att ta fram lämplig lokal med kostnads- och konsekvensbedömning. 

Redovisningen av uppdraget föreläggs härmed kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 

Redovisningens förslag i korthet. 

• Ansvarig förvaltning ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen. 
• Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Arbetsmarknads förvaltningen. 

• Kommunstyrelsen föreslås besluta att en styrgrupp ska bildas bestående av 
representanter från ovanstående förvaltningar. 

• Verksamheten ska även bedrivas i samverkan med Hässleholm Miljö AB 
samt kommunens föreningar. 

• Medel om 1142 tkr för år 1 samt 842 tkr för år 2 och framåt skall tillskjutas 
kultur- och fritidsnämnden för uppdraget. 

Beskrivning av ärendet 

Vad är Fritidsbanken? 

Fritidsbanken startade som en ideell förening januari 2013 i Deje, Värmland. 
Fritidsbanken startades tillsammans med Forshaga kommun och projektet "Ett 
öppnare Värmland". Konceptet är att man kan låna sport- och fritidsutrustning 
kostnadsfritt i upp till två veckor, ungefär som att låna en bok på ett bibliotek. 
Detta kan medföra att göra det enklare till en aktiv fritid för allmänheten. Syftet är 
att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och fokusera på miljö 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 

genom att ta tillvara på utrustning som andra kan ha glädje av. Nya och befintliga 
Fritidsbanker stöttas av Fritidsbanken Värmland som används som en 
paraplyorganisation för hela verksamheten. Paraplyorganisationen finns för att 
understödja en långsiktig hållbarhet, bred samverkan och lokalt engagemang. 
Varumärket Fritids banken ägs av Fritids banken Sverige ideell förening där alla 
huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken Sverige 
har ett nationellt kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med Fritids bankens 
utveckling, nyetablering, marknadsföring, utbildning, etc. Regionalt finns 
samordnare anställda av landets distriktsidrottsförbund som i olika utsträckning 
fungerar som ett bollplank gentemot de huvudmän som driver eller ska starta en 
Fritids bank. 

Fritids bankens styrelse består till största delen av personer som är kopplade till 
olika fritisbanker runt om i Sverige. Varje enskild Fritidsbank-anläggning får två 
röster på Fritidsbanken Värmlands årsmöte. 
Fritids banken Sverige får under 2021 bidrag från Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Centralförening för Idrottens Främjande, Kronprinsessparets Stiftelse och Region 
Värmland. 
Exempel på utmärkelser är Fair Play-priset i idrottsgalan 2019. SHINE - Sveriges 
första innovationstävling för fysisk aktivitet och hälsa 2018, Årets iniativ, ideella 
pris för sociala insatser 2016 och Svenska barn idrottspriset 2015. 

Under 2019 genomförde Research Institute of Sweden (RISE) en forskningsstudie 
på Fritidsbanken. Studien syftade till att utvärdera vilka samhällsnyttor fritidsbanker 
bidrar till, samt de framgångsfaktorer och utmaningar som upplevs påverka hur väl 
en fritids bank fungerar. 75 fritids banker svarade på forskarnas enkät och fem av 
dem deltog i djupintervjuer. 113 låntagare och givare (personer som skänker 
utrustning) svarade på en digital enkät och 80 st på en pappersenkät som delades ut 
på fritids bankerna. Rapporten innehåller en rad intressanta fakta och slutsatser. 
Bland annat anser 54 % av låntagarna att de rör sig mer tack vare att de kan låna 
utrustning på Fritids banken. 42 % tror inte att de hade testat aktiviteten om de inte 
kunnat låna utrustning på Fritids banken och 38 % lånade mer utrustning än de 
hade planerat vid sitt senaste besök. Studien belyser Fritidsbanken ur flera 
perspektiv, bland annat sociala effekter, inkludering och deltagande, ekonomiska 
effekter, miljömässiga effekter, betydelsen av livsförlängande åtgärder, bilkörandets 
belastning, ändrat konsumtionsmönster, samt framgångsfaktorer och utmaningar. 

Rapporten finns att läsa i sin helhet under adressen: 
https://www.fritidsbanken.se/wp-content/uploads/2020/01/Utvardering-av
fritidsbanker_RISE_rapport.pdf 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Fritidsbanker i Sverige 

I nio av tio fritids banker är kommunen huvudman, den som finansierar den lokala 
fritidsbanken och har ansvar över personal, lokaler, ekonomi mm. Det är också 
vanligt att olika förvaltningar samverkar kring den lokala fritidsbanken. I dagsläget 
finns det fler än 100 aktiva Fritidsbanker i Sverige och nästan 100 stycken är på väg 
att starta. Under 2019 gjordes 260 019 utlån av 180 000 artiklar. Det är en ökning 
med ca 100 000 utlån jämfört med året innan. Under 2019 har cirka 110 personer 
haft en ordinarie tjänst på de lokala fritids bankerna. Cirka 100 personer har haft 
anställning med lönebidrag och ca 240 personer har arbetsprövat genom 
arbetsmarknadsenheter. Fritidsbanken har ett gemensamt utlåningssystem. Det 
webbaserade systemet håller ordning på all utrustning och lån som görs runt i 
landet. 

Från att ha fokuserat mycket på tillväxt har kvaliten hos fritidsbankema blivit allt 
viktigare. Kraven har höjts på de huvudmän som vill starta en fritids bank, vilket i 
sin tur har inneburit högre kostnad, längre beslutsvägar och färre etableringar. 
Många kommuner hade samtidigt stora besparingskrav 2019 och det bidrog givetvis 
också till uppbromsad expansionstakt. Det är tydligt att de fritidsbanker som har en 
anställd platsansvarig och en för verksamheten lämplig lokal med strategisk 
placering också är de som lyckas bäst med utlån och insamling av utrustning. 
Därför är det numer obligatoriskt för alla nystartade fritidsbanker att dessa båda 
kriterier uppfylls. 

Fritidsbank i Hässleholm 

Organisations förslag 

I arbetet med att ta fram nedanstående förslag har en dialog skett med 
förvaltningschefer eller med av dessa utsedda företrädare för Barn- och utbildning, 
Arbetsmarknadsförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen. 

Fritids banken rör de flesta av kommunens förvaltningar, därför är det viktigt att 
kommunfullmäktige beslutar över införandet av en Fritids bank. Fri.tidsbanken bör 
inkludera kommunens förvaltningar och bolag som ansvarar för i idrott, lek, fysisk 
aktivitet, natur och friluftsliv, miljö, hållbarhet, hälsa, välbefinnande, inkludering, 
social hållbarhet, arbetsmarknad och tillväxt. 

En styrgrupp bör bildas av representanter för Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen samt 
Omsorgsförvaltningen. I gruppen bör även representant för Hässleholm miljö AB 

Kultur- och fritidsnämnden 
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ingå. För att ge verksamheten den förvaltningsövergripande tyngd som krävs bör 
förvaltningschefema för nämnda förvaltningar, eller av dessa utsedda ersättare delta 
och förvaltningschefen för kultur och fritid vara sammankallande. Styrgruppens 
viktigaste uppgift är att se till att fri.tidsbanken utvecklas, utnyttjas och används i 
förvaltningarnas verksamheter. De förvaltningar som ser sig gynnas av en 
fri.tidsbank bör inkludera fritids banken i förvaltningens mål. Kultur och 
fri.tidsförvaltningen bör ha ett övergripande ansvar för fri.tidsbanken men med nära 
samarbete över förvaltnings- och bolagsgränsema. Fri.tidsbanken kan även ingå i 
förvaltningarnas, men framför allt i kultur - och fri.tidsförvaltningens, reglemente. 

Fritids banken finns till för att öka rörelse och motion men det finns även stor 
återvinningsvinst med att inte all idrottsmateriel slängs eller bara blir liggande i 
källarförråd. För att samla in aktivitetsmateriel bör man ha ett samarbete med 
återvinningscentralen vilket många av anslutna kommuner idag har. Ett nära 
samarbete med kommunens föreningar är också viktigt för insamlandet av 
fri.tidsmateriel. Fri.tidsbanken bör också kopplas till besöksnäringen och bör ses 
som en infopoint för de turister som vill låna t ex friluftsmateriel. Detaljerna för hur 
fri.tidsbanken arbetar i vardagen utformas av styrgruppen. 

Fri.tidsbanken bemannas med en heltidsanställd platsansvarig, som är anställd av 
kultur- och fri.tidsförvaltningen. Platschefen är en viktig anställd som ansvarar i det 
dagliga arbetet med utlåning av artiklar samt samarbeta med skolor, fritidsgårdar, 
andra förvaltningar och kommunala bolag. Fritids banken bemannas i övrigt med 
personal i arbetsmarknadsåtgärd och i viss mån eventuellt i samarbete med 
omsorgsverksamheteten. I samarbete med omsorgsverksamheten sker även en 
tillsyn av utlånat material efter inlämnande och vissa reparationer samt underhåll av 
utrustningen sker i daglig verksamhet. Totalt behövs ca 4-6 personer för att klara 
verksamheten. Under sommaren kan fritidsbanken även bemannas med unga 
feriearbetare. 

Placering och lokal 
Lokalen och dess placering avgör möjligheterna då dess storlek styr utbudet av 
utrustning och dess placering styr tillgänglighet och i viss mån attraktivitet. 

Bara utrustning för ett fåtal idrotter kan ta stort utrymme. I anläggningen bör det 
finnas utrymme för följande delar; inlämning, verkstad, utlåningsdel och mötesplats. 
I verkstaden kan det finnas ett extra rum med bollpump och en skridskoslip, 
arbetsbänk och verktygstavla. Tillgång till lager, personalutrymme och 
tvättmöjligheter är viktigt. 
Fritids banker runt om i Sverige har provat många placeringar och den bästa 
placeringen har visat sig vara centralt i absoluta centrum. Att placera Fritids banken 
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på exempelvis en idrottsanläggning har inte visat sig framgångsrikt då man till 
största delen endast når de som redan har anledning att besöka anläggningen och 
därmed inte når de som har störst behov. Placeringen av lokalen för Fritids banken 
har i andra kommuner varit till exempel i arbetsmarknadsenheten, bibliotek, 
bostadsområden, cafe, egna lokaler, fritidsgårdar, föreningskansli, förskola, 
hjälporganisationer, HVB-hem, idrottsanläggningar, köpcentrum, matbutiker, 
museum, möbelsnickeri, park/ grönområde, skola, återbruk och 
återvinningscentraler. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har, i samarbete med lokalstrateg, försökt hitta 
lämpliga lokaler för verksamheten. I första hand har placering i redan kommunala 
lokaler för att minska lokalkostnaderna varit aktuella. Inget alternativ har dock 
ansetts fullgott ur samtliga perspektiv (tillgänglighet, storlek, placering, biytor). 
Kultur- och fritidsförvaltningen saknar även kompetens att ekonomiskt bedöma 
kostnad för eventuella åtgärder förbundna med nödvändiga anpassningar. 

Efter samråd med ordförande föreslås därför att nämnden tar hjälp av tekniska 
förvaltningen för att ta fram förslag på lokal för verksamheten inklusive kostnad. 

Årliga kostnader (exklusive lokalkostnad) 
Personalkostnader (1 heltidsanställd), 650 000 kronor 
Marknadsföringskampanjer, 50 000 kronor 
Transport av insamlat material, 30 000 kronor 
Årsavgift till Fritidsbanken Sverige, 5 000 kronor 
Materialinköp, 70 000 kronor 
Försäkring, 2 500 kronor 
Dator: 4 500 kronor 
Oförutsedda utgifter: 30 000 kronor 
Summa: 842 000 kronor 

Finansieringen ovan förutsätter ett samarbete med arbetsmarknadsinsatser eller 
omsorgsverksamhet utan lönekostnader för att sköta den dagliga verksamheten. Är 
detta inte möjligt måste budgeten revideras. 
Första året tillkommer också en uppstartskostnad beräknad till 300 000 kr 
till Skridskoslip, bollpump, arbetsbänk, hyllor, verktyg mm. 
Nämnden föreslås därmed att besluta att sända denna redovisning till 
kommunstyrelsen samt hemställa till tekniska förvaltningen och strategiska 
lokalförsörjningen att ta fram förslag på lokal för verksamheten inklusive kostnad. 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Att inrätta en fritidsbank kommer medföra positiva effekter för kommuninvånarna. 
Enligt studie säger 54% av låntagarna att de rör sig mer tack vare att de kan låna 
utrustning på Fritids banken. 42 % tror inte att de hade testat aktiviteten om de inte 
kunnat låna utrustning på Fritidsbanken och 38 % lånade mer utrustning än de 
hade planerat vid sitt senaste besök. 

Barnperspektivet 

Barn- och ungas möjligheter att få prova olika fysiska aktiviteter ökar genom 
fritidsbanken. Även socialt utsatta barn kan ges möjlighet att pröva idrotter som 
annars inte är tillgängliga för dem. 

Skolors möjlighet att nyttja fritidsbanken inför friluftsdagar kommer medföra ökad 
möjlighet för alla barn att delta i aktiviteten. 

Miljökonsekvenser 

Fritidsbanken kommer medföra att fritidsmateriel används längre innan de slängs 
vilket medför en positiv miljöpåverkan genom återbruk.. 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan äger rum 6 december 2021 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämndens rambudget behöver tillföras 
1 142 000 kr för år 1 samt med 842 000 kr från år 2 och framåt. 

Enligt uppdrag 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren 

F örvaltningschef 

Sänt till: 

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Lokalstrategen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2021/168-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - Delegationslista september-november 2021 
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