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Michael Tingdahl 
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Jan Ringdahl (SD) 

Kultur- och friti.dsförvaltningen 2021-1 - I 2. 

§§ 55 - 70 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
/Ann-KristinJohnsson (C) 



Häs.sleho,lms 

ko•mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Organ 

Sam manträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kultur- och fritidsnämnden 

2021-09-30 

2021-10-12, 

Jo .1J ,, 11.-05 

Kt'/1 o�h fritidsffirv ,'tnfil� 

. . . . l��1:�.( 6 Glllf .. 1.' ................... ..
Monica Lundström 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA1™ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Häs,sleho,lms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslista § 55 

lnformationsärende § 56 

Remiss regional Biblioteksplan 2022-2025 Region Skåne § 57 

Ledarstipendium 2021 § 58 

Bidragsansökan - toalettvagn § 59 

Hyra 2020 - Brottarklubbar reviderad § 60 

Ärendet har utgått § 61 

Delårsrapport augusti 2021 § 62 

Kulturpris 2021 § 63 

Kulturstipendiat 2021 § 64 

Remissvar - riktlinjer för lokalbehov § 65 

Svar -Motion om behovet av fler gräsplaner i Hässleholms tätort § 66 

Svar på motion -Regnbågens färger § 67 

Svar på motion - Svenska flaggans färger § 68 

Initiativärende - återinförande av ärende 9 KFN - framtida § 69 
ungdomsverksamhet och lokalisering reviderad (Dnr KFF 2021/129) 
på dagordningen. 

Anmälan av delegationsbeslut § 70 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

1 \ ,l 1A! W\t\~1·· 
\J 
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SAl'vITvIANTRÄDESPROTOKOll 

Sam manträdesdatum 
2021-09-30 

Häs.sleho,llms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 55 

Ändring av föredragningslista 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ändrar föredragningslistan på så sätt att ärende 9 KFN 
framtida ungdomsverksamhet och lokalisering- reviderad (Dnr: KFF 2021/129) 
utgår samt att det initiativärende om återinförande på dagordningen av ärende 9 
KFN - framtida ungdomsverksamhet - reviderad (Dnr: KFF 2021 / 129) som väcks 
vid mötets början läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende nr 17. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§56 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

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

Beskrivning av ärendet 

• Skrivelse Studieförbunden 

• Landskamp Österås 

• Badhus 

• Ridanläggning 

• Hovdala Slott - uppsägning avtal för omförhandling 

• Peps - hyllning i Kulturhuset 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

~\,~ » 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
ko;rnmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§57 

Remiss regional Biblioteksplan 2022 - 2025 Region 
Skåne 
Dnr: KFF 2021/117 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och sänder det till Region Skånes 
kulturförvaltning. 

Yrkande 

Connie Asterman yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Region Skånes regionala biblioteksplan 2022-2025: Bibliotek fo"r alla genom livet är 
utskickad på remiss till kultur-och fritidsnämnden i Hässleholms kommun som har 
blivit ombed att yttra sig i frågan och skriva ett remissvar. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 30, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner yttrandet och sänder det till Region Skånes kulturförvaltning. 

Sänt till: 
Region Skånes Kulturförvaltning 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA:Ml'v1ANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

ILII"" 1· h I 1nass @ o, !ms 
komm.un 

Kultur- och fritidsnämnden 

§58 

Ledarstipendium 2021 
Dnr: KFF 2021/139 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Christina Hedin Ruhr till mottagare av 
ledarstipendium 2021 

Motivering: Christina (Tina) har aktivt jobbat i S ö'sdala rytta'ljirening sedan slutet av 80-talet. 
Hon har varit sekreterare sedan 2006. 
Redan som barn bö,:jade hon i fiireningen och känner ett stort ansvar fiir fiireningens verksamhet. 
Under hennes år som aktiv i s!Jrelsen har fiireningen f?yggt upp en anläggning i S ö'sdala med 
utebanor och ridhus och just nu är prqjektet att f?ygga klubbhus i full gång. 
Varye år anordnar ryttarfiireningen flertalet tävlingar och Tina är alltid spindeln i nätet. Hon är 
oftast den som kommer fiirst på morgonen och går hem sist på kvällen. Hon har full koll på hur 
sekretariatet ska skö"-tas och är en fena på att lägga scheman så att starttider blir optimala fo"r 
såväl ryttare som domare. Hon är den som tar emot de tävlande ekipagen med ett leende på 
läpparna och alltid med ambitionen att allt går att lösa. 
I s!Jrelsearbetet skö"-ter hon sekreteraruppgifterna med allt vad det innebär och stöttar även ö"vriga 
sryrelsemedlemmar i deras arbetsuppgifter. Hon deltar i tävlingsmö"-ten i distriktet likväl som hon 
kö"r traktor och tömmer gödselcontainern på anläggningen, kör rijjsåg, målar och mycket mer. En 
riktig eldgäl som ger en stor del av sin tid till S ö'sdala ryttmfiirening. 

Yrkande 

Connie Asterman (S), Sverigedemokraterna och Ann-Kristin J ohnsson (C) yrkar 
samtliga bifall till Christina Hedin Ruhr som mottagare av ledarstipendium 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen presenterar de nominerade kandidaterna till ledarstipendiet. 

Sänt till: 

Christina Hedin Ruhr 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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,:n:n:n:,,:, 
SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§59 

Bidragsansökan - toalettvagn 
Dnr: KFF 2021/134 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer tillfälligt bidrag på SO tkr som en 
delfinansiering till en toalettvagn till IP Skogen. 

Yrkande 

Connie Asterman yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

IP Skogen (idrottsplats i skogen) är en kommunalt ägd mobil idrotts- och 
friluftsanläggning som föreningar kan hyra vid arrangemang. Anläggningen består 
bland annat av tält, dusch, toalett, bord, stolar, elverk, sekretariat, tidtagar- och 
högtalarutrustning. Göinge idrottskrets Orienteringsklubbar utför enligt avtal 
underhåll och skötsel av IP Skogen. Medel för detta använder sig Göinge 
Idrottskrets av kommunalt bidrag och hyresintäkter av anläggningen. 

Större investeringar i IP-skogen har Göinge Idrottskrets svårt att göra och söker 
därför extra medel som delfinansiering av en ny toalettvagn. Enligt offert kostar en 
ny toalettvagn 150 tkr. IP Skogen har beviljats 50 tkr av Sparbanksstiftelsen 1826 
och går själva in med 50 tkr. De resterande SO tkr ansöker Göinge Idrottskrets av 
Kultur- och fritidsnämnden i form av ett tillfälligt bidrag. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

IP Skogen fyller en viktig funktion för de föreningar som har verksamhet utanför de 
traditionella idrottsplatserna med de faciliteter som finns där. Det är också en 
utmärkt hjälp för de föreningar som behöver komplettera sin egen anläggning vid 
arrangemang. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SA1\1MANTRÄDESPROTOKÖLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Göinge idrottskrets har i nuläget inte möjlighet att finansiera de resterande SO tkr 
och ansöker om ett tillfälligt bidrag av Kultur- och fritidsnämnden för köp av en ny 
toalettvagn. 

Barnperspektivet 

Kommunens alla föreningar har möjlighet att hyra anläggningen och då även 
föreningar med barn och ungdomar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Medel för bidraget förslås belasta kontot för lokalbidraget, då det ryms inom 
lokalbidragets budget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 37, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens· arbetsutskott föreslår kultur och fritidsnämnden att 
besluta om ett tillfälligt bidrag på SO tkr som en delfinansiering till en toalettvagn till 
IP Skogen. 

Sänt till: 

Göinge Kretsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
ko:mm.un 

Kultur- och fritidsnämnden 

§60 

S.ANlMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hyra 2020 - Brottarklubbar reviderad 
Dnr: KFF 2021 /50 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare 
beredning. 

Yrkande 

Connie Asterman (S) yrkar på återremiss till förvaltnmgen för vidare beredning. 
Johan Peltonen (SD) och Ann-KristinJohnsson (C) yrkar båda bifall till Connie 
Astermans (S) återremissyrkande. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Liggande förslag och Connie Astermans (S) återremissyrkande. 

Ordförande ställer båda förslagen under proposition och finner att Connie 
Astermans (S) återremissyrkande har vunnit gehör. 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt återremissyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 

Brottarföreningarna 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. Förvaltningen och arbetsutskottet har därefter träffat representanter från 
brottarklubbarna ett par gånger. 

Föreningarna jämför brottarlokaler med gymnastikhall.ar, där föreningar betalar 
timtaxa för nyttjad tid i konkurrens med andra föreningar men utan andra 
förpliktelser. I brottarlokalerna står föreningen själv för lokalvården mot att de har 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 

11 (32) 



SAMJ\1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

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

värme och vatten. 

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 driftskostnaderna 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 föreningarna låta skolan 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. De sex brottarföreningarna har till november på sig att reglera 

skulden till kommunen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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'tl' V ,:r ,:r ,:r 
SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
ko:anmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 32, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
avslå föreningarnas begäran om fri hyra för 2020. Förvaltningen får i uppdrag att 
snarast upprätta villkor för avtal mot bakgrund av beslutad taxa för permanent 
årshyra i kommunala lokaler. 

Sänt till: 

BKVelo 
BKTrim 
BKOre· 
Hästveda BK 
Tyringe BK 
Sösdala BK 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

KFN - framtida ungdomsverksamhet och lokalisering -
reviderad 
Dnr: KFF 2021/129 

Ärendet har utgått. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

\ 1 \ __}__,/lj 

'M J viivf 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

iHässleholrms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§62 

Delårsrapport augusti 2021 
Dnr: KFF 2021/130 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport för augusti 2021 

Beskrivning av ärendet 

Helårsprognos för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter per 
februariuppföljning visar på ett underskott om -5,4 mnkr. Underskottet beror i sin 
helhet på minskade intäkter, vilket är ett resultat av att verksamheterna inte har haft 
möjlighet att ha öppet under pandemin eller har haft öppet i mindre omfattning. 

Förvaltningen beräknar att vid årsbokslutet redovisa intäktsförluster om totalt 6,5 
mnkr med anledning av minskat öppethållande under pandemin men minskade 
personalkostnader om 0,9 mnkr innebär att prognosticerat årsbokslut förväntas bli 
5,4 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. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 28, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner delårsbokslutet för augusti 2021 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§63 

Kulturpris 2021 
Dnr: KFF2021/115 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Lokalhistoriska Arkivet till mottagare av 
Kulturpris 2021. 

Motivering: Boken "Hässleholmskvinnor i kampen for rösträtt" visar på ett mycket bra 
exempel på samarbete mellan lärosäte och lokalhistorisk forskning där bitvis okända delar av 
Hässleholms historia !Jftas fram på ett ~nnerlige,ifo"r!Jänsifullt sätt. Boken och all den ideella 
kraft som Lokalhistoriska arkivet uppvisar är en uppvisning i demokratiarbete och folkbildning. 
Kultur- och fritidsnämnden när även en fo"rhoppning om ett fortsatt arbete med att !Jfta aspekter ur 
Hässleholms historia som annars riskerar att falla i glömska. Hässleholms kulturpris 2021 
tilldelas Lokalhistoriska arkivet och boken Hässleholmskvinnor i kampen for rösträtt. 

Yrkande 

Connie Asterman (S), Sverigedemokraterna och Centerpartiet yrkar samtliga bifall 
till utnämningen. 

Beskrivning av ärendet 

Sedan 1987 delar Hässleholms Kommun ut kulturpris. Priset utdelas till en person 
eller grupp av personer för värdefulla insatser inom kulturella områden såsom 
litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och 
utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård eller andra 
jämförbara områden. 
Priset kan också betraktas som belöning för en längre tids kulturell välgärning. 

Mottagare av kulturpriset utses av kultur- och fritidsnämnden. 
Motivering: 

Sänt till: 

Lokalhistoriska Arkivet. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~~~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 64 

Kulturstipendiat 2021 
Dnr: KFF 2021 /116 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Nelly Lexfors till mottagare av Kulturstipendiet 
2021 

Motivering: I en tuff bransch kan en dokumentär långfilm från Vinslö"v bli genombrottet fiir 
denna unga filmregissö·rstudent. Filmen riktar sig specifikt till den skånska publiken i hopp om 
att stärka den skånska landsbygds.filmen med sina mi!Jöer och dialekter. För dokumenterat 
lovande förutsättningar inom· kulturområdet och ett spännande projekt tilldelas Hässleholm 
kulturstipendium 2021 Nelfie Leefors. 

Yrkande 

Connie Asterman (S), Centerpartiet och Sverigedemokraterna yrkar samtliga bifall 
till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Sedan 1975 delar Hässleholms Kommun ut Kulturstipendium. Stipendiet delas ut 
till yngre person för dokumenterade lovande förutsättningar inom det kulturella 
området såsom litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, 
musei- och utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård 
eller andra jämförbara områden. 

Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en ide eller ett projekt 
t e x studieresor eller forskning fortbildning mm. Stipendiet utdelas inte som bidrag 
till grundutbildning. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hur 
stipendiet ska användas för utbildning och förkovran. 

Mottagare av Kulturstipendiet utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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!Hässleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 
Inte aktuellt 

Facklig samverkan 
Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt 

Sänt till: 

N elly Lexfors 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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,vtn:n, SAMJ\1AN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§65 

Remissvar - riktlinjer för lokalbehov 
Dnr: KFF 2021 /118 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet för vidare politisk beredning. 

Yrkande 

Connie Asterman (S) och Ann-KristinJohnsson (C) yrkar båda bifall till liggande 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har skickat remiss över nya riktlinjer för 
lokalförsötjningsplan. 

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

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Har beaktats 

Barnperspektivet 
Har beaktats 

Miljökonsekvenser 
Inte aktuellt 

Facklig samverkan 
Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 
Har beaktats 

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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SA:Ml\1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
ko:mm,un 

Kultur- och fritidsnämnden 

§66 

Svar -Motion om behovet av fler gräsplaner i 
Hässleholms tätort 
Dnr: KFF 2021/125 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen och sänder 
det till Kommunledningsförvaltningen. 

Yrkande 

Connie Asterman (S),Johan Peltonen (SD) och Gunnel Gustavsson (KD) yrkar 
samtliga bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet, genom Johan Hammarqvist, har inkommit med en motion om att 
uppdra åt berörd nämnd att ta fram förslag på lokalisering och finansiering av nya 
gräsplaner för främst träning men även med möjlighet till matcher i Hässleholms 

tätort. 

Akut behov har uppstått i samband med att Grönängskolans gräsplan och 
Matyasvallen har försvunnit. Detta underskott av gräsplaner, tillsammans med att 
nyttjandegraden är väldigt hög sedan tidigare på befintliga planer, medför ett behov 
av nya planer snarast. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att motionären har uppmärksammat 
ett bekymmer som förvaltningen brottats med under en tid. I förvaltningens 
beslutade lokalbehovsplan framförs samma behov men även ur ett längre 
perspektiv. Att nu Matyasvallen försvinner med kort varsel aktualiserar behovet 
ännu mer. 

De stora fotbollsföreningar i Hässleholm har pekat på att den bästa lokaliseringen 
av nya gräsplaner är Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland 
annat omklädningsrum, personal och förråd. Det är naturligt att samla fotbollen 
oavsett föreningst:i.llhörighet på Österås för att få samordningsvinster mellan sig. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

'\\-i) Jffe 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Det förenklar också förvaltningens arbete med planer när de är centrerade runt 

Österås och inte utspridda som tidigare. 

Förvaltningen föreslår att tidigare fastställt utvecklingsområde för fotboll i 

masterplanen för Österås (M:asterplan, 2011-08-29), tas i anspråk. Inom området 

kan tre nya gräsplaner placeras som skulle kunna ersätta dels de två obrukbara 

planerna på Grönäng och Matyasvallen samt C-planen som föreslås bli plats för nytt 

badhus. Konsekvensen av förslaget blir att brukshundsklubben tvingas flyttas till 
annan plats. Förvaltningen har varit i kontakt med klubben som kan tänka sig en 

sådan lösning om kommunen aktivt hjälper till med flytten. 

I samband med uppförandet av nytt badhus kommer en uppdaterad masterplan för 

området att presenteras. Den illustrerar kort- och långsiktiga förslag till lösningar för 
alla idrotter på Österås och hur dessa bör prioriteras. Den inbegriper badhus, 

ridanläggning, område för tennis, bågskytte, utelek, parkering, flöden etc. 

Förvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnader 

och finansieringsförslag för ovan nämnda åtgärder i enlighet med masterplan. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Fler ytor för fotboll på Österås ger ungdomar större möjlighet att utöva sin 
fritidssysselsättning. Brukshundklubben behöver flyttas till annan plats. 

Barnperspektivet 

Att samla verksamheten på Österås, som redan är etablerad med omklädningsrum, 
kommunikationer och planer, är positivt ut barnperspektivet. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt i detta skede 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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IHissEeholims 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

Behöver utredas ytterligare. 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 33, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner förvaltningens svar på motionen. 

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Lokalstrategen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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'tl''U"l!l'V'tl' 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Häs,sl@ho,Ems 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§67 

Svar på motion - Regnbågens färger 
Dnr: KFF 2021/122 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över motionen samt 
sänder det till Kommunledningsförvaltningen. 

Protokollsanteckning 

Arberesha Sabani (MP) lämnar skriftlig protokollsanteckning som bilägges 
protokollet. 

Yrkande 

Sverigedemokraterna lämnar följande ändringsyrkande: Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Mikael Björklund (FV), Ann-Kristin Johnson (C), Connie Asterman (S) och Gunnel 
Gustavsson (KD) yrkar samtliga bifall till liggande förslag. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Det liggande förslaget och Sverigedemokraternas ändringsyrkande. 

Ordförande ställer båda förslagen under proposition 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 Sverigedemokraternas ändringsyrkande röstar nej ". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Winnie Aronsson (L), Connie Asterman (S), Gunnel Gustavsson 
(KD), Sven-Inge Persson (S), Marie Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C), 

Mikael Björklund (FV) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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!Hässleholms 
komm.un 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Följande röstar nej: Johan Peltonen (SD), Sverre Albinsson (SD),Jan Ringdahl 
(SD),Jonny Dolkov (SD) 

Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani (MP) och Dolores Öhman (MP) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige där de skriver. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,jämställdhet och alla människors 
lika värde är grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i 
grundlagar och andra lagar i Sverige, till exempel i skollagen. 

Kommunerna och hela den effentliga sektorn regleras av en del lagar som skyddar människornas 
lika värde. Att leva upp till värderingen kräver ett ständigt arbete. Varye dag, på alla 
kommunala arbetsplatser, ska jobbet gö·ras med respekt fo"r alla människors lika värde. Alla 
verksamheter ska se till att alla människors värde respekteras och skyddas. 

Det är viktigt att kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla 
ska värna om. Många kommuner och städer i Sverige och i världen visar for allmänheten att man 
står fo"r människornas lika värde genom att hissa regnbågsflaggan med jämna mellanrum eller 
genom att måla effentliga fiiremål med regnbågens färger. Bilderna visar exempel från Malmö· och 
Valencia i Spanien. Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står for, påminna om de 
viktiga demokratiska värderingarna och hifja invånarnas och besijkarnas medvetenhet om denna 
grundläggande mänskliga rättighet. 

Utifrån ovanstående yrkar de fogande: 
- att kommuefullmäktige informeras om lagar som skyddar alla människors lika värde och som 
gäller fo"r kommunens verksamheter. 

- att ieformationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens fo"rvaltningar jobbar med att 
skydda människornas lzka värde. 

- att berörd nämnd tar fram ett fo"rslag om effentliga fo"remål som kan målas med regnbågens färger 
i enlighet med motionens intentioner. 

- att effentliga fo"remål i kommunen målas med regnbågens färger i enlighet med fo"rslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAfvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningen har tittat på motionen och lämnar följande yttrande. 

Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval mm. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
färg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken t ex vissa lyktstolpar är färgade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. 
Att frångå en tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med 
försiktighet och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att 
följande riktlinjer ska beaktas. 

• Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt 
uttryck. 

• Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 

• Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 

• Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller 
tillfällig. 

Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren 
Förvaltningschef 

Ärendets tidigare behandling 

Jens Olsson 
Avdelningschef kultur 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 35, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna förvaltningens yttrande över motionen samt sända det till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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2021-09-30 

Protokollsanteckning 

§ 35 - Svar på motion - Regnbågens färger 

Vi i Miljöpartiet de gröna står för allas lika värde, rätten att älska den man vill och rätten att 

inte bli diskriminerad på grund av sexuell läggningen. Med vår motion värnar vi om just dessa 

rättigheter. Rättigheter som borde synas och höras i vår kommun. Rättigheter som inkluderar 

alla i samhället oavsett sexuell läggning. Vi måste stå upp för konservativa krafter som 

mobiliserar mot dessa rättigheter. Därför är det ypperligt tillfälligt men även viktigare än 

någonsin att stå upp för alla, för allas rätt till kärlek. För att stå emot dessa konservativa 

krafter måste vi vara tydliga, detta genom symboler så som regnbågsflaggan eller regnbågens 

färger ute i vår kommun. 

Det är otroligt viktigt att fördjupa sig i detta arbete då vi kan ta många olika kommuner som 

exempel där de har infört regnbågens färger. Kommuner så Malmö och Valencia. Det vi 

måste även ha i tanken är att regnbågens färger är en mycket viktig symbol för den breda 

HBTQ-rörelsen som kan exemplifieras av organiserandet av Pridefestivaler. Det breder är 

även de olika kulturella mötesplatser för HBTQ-personer men även andra intresserade. Låt 

vår kommun bli en av den globala HBTQ-rörelsen. Det är dags för oss att stå upp för allas lika 

värde! 

Arberesha Sabani 

Miljöparitet de Gröna Hässleholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§68 

Svar på motion - Svenska flaggans färger 
Dnr: KFF 2021/123 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningen svar och sänder det till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

Yrkande 

Mikael Björklund (FV), Gunnel Gustavsson (KO), Ann-Kristin Johnson (C), 
Connie Asterman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Johan Peltonen (SO),Jan Ringdahl (SO) och Jonny Dolkov (SO) lämnar följande 
ändringsyrkande: Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att yrka 
bifall till motionen i sin helhet. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Liggande förslag samt Johan Peltonens (SO),Jan Ringdahls (SO) och Jonny 
Oolkovs (SO) ändringsyrkande. 

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

Votering begärs. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sam manträdesdatum 
2021-09-30 

Häs.sleho,lims 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

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

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Winnie Aronsson (L), Connie Asterman (S), Gunnel Gustavsson 
(KD), Sven-Inge Persson (S), Marie Svensson (S), Ann-Kristin Johnsson (C), Mikael 
Björklund (FV) 

Följande röstar nej: Johan Peltonen (SD), Sverre Albinsson (SD), Jan Ringdahl (SD) 
Jonny Dolkov (SD). 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD), Patrik Jönsson (SD) och Ulf Berggren (SD) har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige där de skriver. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,jämställdhet och alla människors 
lika värde är grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som skyddas i 
grundlagar och andra lagar i Sverige, till exempel skollagen. 
Kommunerna och hela den offentliga sektorn regleras av en del lagar som skyddar människors lika 
värde. Att leva upp till värderingen kräver ett ständigt arbete. Va'J_je dag, på alla kommunala 
arbetsplatser; ska jobbet gö·ras med respekt for alla människors lika värde. Alla verksamheter ska 
se tzll att alla människors värde respekteras och skyddas. 
Det är viktigt att kommunen aktivt visar den värdegrund som gäller i vårt land och som vi alla 
ska värna om. Många länder som exempelvis USA, Kosovo och Finland med flera använder sin 
flagga som en 9mbol fiir den stolthet, respekt och ödtl(jukhet man känner infor sitt land och sitt 
lands historia och värderingar. 

På grund av den extrema politik som fiirst i Sverige under många år så är våra grundläggande 
värderingar som jämställdhet och fria demokratiska värderingar under hot. Man ser att homofobin 
och antisemitismen ö·kar i vårt land. När det gäller hatbrott och mäns våld mot kvinnor så är 
detta brott som just nu är i stort fokus. Sverige är ett fantastiskt land med grundläggande 
värden·ngar som våra fotfäder och fo"räldrar kämpat for att skapa for kommande generationer. Vi 
menar att vi svenska medborgare måste uppmärksamma och f?ylla vårt svenska 
kulturarv och våra svenska värderingar. Detta kan vi gö·ra genom att på väl valda tingest 
upprätta den svenska flaggans färger. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Det är ett viktigt sätt att visa vad kommunen står fiir, påminna om de viktiga demokratiska 
värderingarna och hqja invånarnas och besökarnas medvetenhet om deras grundläggande 
mänskliga rättigheter. 

U tzfrån ovanstående yrkar de fogande: 

-Att 1!Janlända informeras om lagar som skyddar alla människors lika värde och som gäller for 
kommunens verksamheter. 

-Att informationen innehåller konkreta exempel om hur kommunens foroaltningarjobbar med att 
skydda människors lika värde. 

-Att beriird nämnd tar fram ett fors/ag om offentliga foremål som kan målas med svenska flaggans 
färger i enlighet med motionens intentioner. 

-Att offentliga fo"remål i kommunen målas med svenska flaggans farger i enlighet med fo·rslaget. 

Förvaltningen har tittat på motionen och lämnar följande yttrande. 
Hässleholm har, till skillnad från många andra städer, ingen policy eller antagna 
riktlinjer för kulörval m.m. av ortens offentliga möblering eller dylikt. Det finns en 
färg som kallas "Hässleholmsgrön" i vilken t ex vissa lyktstolpar är färgade men 
inget som reglerar andra föremål. Det innebär att hänsyn inte behöver tas till en 
sådan policy. Däremot är idag stadens bänkar etc målade eller behandlade i en 
diskret kulör för att på ett bra sätt fungera i såväl stad som parkmiljö. 
Att frångå en tydligt diskret hållning i val av kulör anser förvaltningen bör ske med 
försiktighet och eftertanke. Om man väljer att bifalla motionen så föreslår vi att 
följande riktlinjer ska beaktas. 

1. Bör inte ske i gaturum med sammanhållen och medvetet arkitektoniskt 
uttryck. 

2. Bör ske med respekt för omgivande bebyggelse och kulturmiljö. 
3. Bör inte ske i anslutning till offentliga konstverk. 
4. Beslut bör tas huruvida ändring av kulörval ska vara permanent eller 

tillfällig. 

Vidare föreslås, i det fall motionen bifalles, att en grupp förslagsvis sammansatt av 
representanter från Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att identifiera de offentliga 
föremål vilka skall målas. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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IHässlehollms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 36, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner förvaltningens yttrande över motionen samt sänder det till 
Kommunledrungsförvaltningen. 

Sänt till: 

Kommunledrungsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Häs.sl@holms 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOU.., 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Initiativärende, återinförande av ärende 9 KFN -
framtida ungdomsverksamhet och lokalisering -
reviderad (Dnr KFF 2021/129) på dagordningen. 
Dnr: KFF 2021/144 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandes förslag och sänder det till 
Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Reservationer 

Kärnalliansen lämnar skriftlig reservation som bilägges protokollet. 

Yrkande 

Gunnel Gustavsson (KD) yrkar avslag på initiativärendet. 

Johan Peltonen (SD), Mikael Björklund (FV), Ann-KristinJohnsson (C) yrkar 
samtliga bifall till initiativärendet samt att det ska avgöras idag. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller skickas till 
kultur- och fritidsförvaltningen för ytterligare beredning och finner att ärendet ska 
skickas till kultur- och fritidsförvaltningen för ytterligare beredning. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns:" Den som vill att ärendet ska avgöras 
idag röstar ja och den som vill att det ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen 

· för vidare beredning röstar nej". 

9 ja-röster och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Johan Peltonen (SD), Connie Asterman (S), Sverre Albinsson 
(SD), Sven-Inge Persson (S), Marie Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C), Mikael 
Björklund (FV),Jan Ringdahl (SD),Jonny Dolkov (SD). 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

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

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter under proposition om ärendet ska bifallas eller avslås 
och finner att det ska bifallas. 

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat att bifalla initiativärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av att ärende nr 9 KFN- framtida ungdomsverksamhet och 
lokalisering utgår lägger Connie Asterman(S) ett initiativärende där hon yrkar att 
ärende nr 9 KFN- framtida ungdomsverksamhet och lokalisering återinförs på 
föredragningslistan i enlighet med ordförandes förslag och att ärendet ska avgöras 
idag. 

I samband med antagandet av strategisk plan 2021 - 2023 med budget 2021 och 
flerårsplan 2022 - 2023 togs följande beslut efter tilläggsyrkande. 'Kultur- och 
fritidsnämnden uppdras att återkomma till kommunstyrelsen med jo•rslag om eventuellt tillskott till 
kultur- och fritidsnämnden med anledning av hur det framtida ungdomsarbetet kan lokaliseras" 

Med anledning av det beslutet förelägger nu kultur- och fritidsnämndens 
ordförande följande förslag till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Enligt förslaget ses behov av fritidsgårdsverksamhet i samtliga större tätorter i 
kommunen. Hässleholm Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö, Vinslöv och Tyringe 
samt att denna verksamhet kompletteras med viss mobil verksamhet. Att säkerställa 
professionell verksamhet i dessa orter kommer innebära att ett tillskott till kultur
och fritidsnämnden behövs om 4 379 200 kr. 

Då lokaler i dagsläget saknas i samtliga tätorter så är alla kostnader i underlaget 
exklusive lokalkostnad. Därför är det av yttersta vikt att framtida lokaler placeras 
inom det kommunala lokalbeståndet för att undvika ytterligare tillkommande 
kostnader. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 
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KARN-
ALLIANSEN 

ellJ~ 
Hässleholm 

HÄSSLEHOLM 

Reservation. 

Reservation initiativärende: Nr 17, Initiativärende KFN- framtida ungdomsverksamhet och 

lokalisering 

Kultur och Fritidsnämndens sammanträde 2021-09-30 

Undertecknade reserverar sig mot att ärendet beslutades i denna form. 

Ärendet nr 9, KFN- ungdomsverksamhet och lokalisering, var ett ordförandeförslag som togs 

bort från dagordningen av undertecknad ordförande på grund av a~t det inte var berett 

färdigt. Dock lyftes det in som ett initiativärende, nr 17, av 2:vice ordförande Connie 

Asterman (S). 

Vår uppfattning är att ärendet som har skrivits fram inte ska lämnas som förslag till 

kommunfullmäktige för beslut. Det skall mer tjäna som diskussionsunderlag för kultur och 

fritidsnämndens vision och framtida inriktning för fritidsgårdarnas verksamhet i kommunen. 

Winnie Aronsson 

Ordförande (L) 

Gunnel Gustavsson 

Tjänstgörande ersättare (KD) 



!Hässleholms 
ko:mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§70 

SAJY.lMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2021/132 - 1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - Delegati.onslista juni-aug 2021 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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