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Digitalt via Teams: Johan Peltonen(SD), 1:e vice ordförande, Connie Asterman(S) 
2:e vice ordförande, Margreth Segerstein (M) §§ 37 - 42, Sven-Inge Persson (S), 
Marie Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C), Mikael Björklund (FV),Jan 
Ringdahl (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 
Thomas Haraldsson (L) § 43 
Sverre Albinsson (SD) § 43 

Arberesha Sabani (MP) 
Thomas Haraldsson (L) 

Förvaltningschef Anders Rosengren, avdelningschef/fritid Henrik Samevik 
Digitalt via Teams: Avdelningschef/kultur Jens Olsson, controller Ingela Olsson 
verksamhetsutvecklare Carina Lindholm Jöns son, verksamhets chef Markus Jens en, 
sekreterare Monica Lundström 

Sven-Inge Persson (S) 
Marie Svensson (S) 

Kulturhuset 2021-05- ~I 

§§ 37 - 44 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
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Sven-IngePerson) 
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Häs.sleho,l!ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Organ 

Sam manträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats tör 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAJ\.1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kultur- och fritidsnämnden 

2021-05-20 

2021- 0 <o - o l 

2021- 0(o ~ 2.. '-f 

]~;;~~-----------
Monica Lundström 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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SAM:tvlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

IHässleho,lms 
ko•mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Innehållsförteckning 

lnformationsärende § 37 

Budgetuppföljning april 2021 § 38 

Reviderat yttrande - Badhusorganisationen i Hässleholms kommun § 39 

Tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag samt en tillfällig reducering av § 40 
hyran för föreningar 

SD motion - gör Brännmästaren till Ungdomens Hus § 41 

Skolbibliotek för bildning och utbildning § 42 

Kommunala Badplatser - Ordförandeförslag § 43 

Anmälan av delegationsbeslut § 44 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

~&i 
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!Hässleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§37 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

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

Beskrivning av ärendet 

1. Enhet för Unga 

2. Kommunrapport - idrott 2020 

3. Friluftsliv - Skånestafetten 2021 

4. Personalnyckeltal 

5. Öppning av verksamheter efter Covid -19 

6. Lovaktiviteter - rekvirera Socialstyrelsen 

7. Inbrott Österås 

8. Uthyrning av Qpoolen - vaccinationer Covid -19 

9. Ridänläggning Österås 

10. Ställpatser - Hässlehohnsgården 

11. Furutorpshallen 

12. Badhus - Österås 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Budgetuppföljning april 2021 
Dnr: KFF 2021/99 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning för april 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Helårsprognos för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter per 
apriluppföljning visar på ett underskott om -5,8 mnkr. Underskottet beror i sin 
helhet på minskade intäkter, vilket är ett resultat av att verksamheterna inte kan ha 
öppet under pandemin eller har öppet i mindre omfattning. 
Förvaltningen beräknar att vid årsbokslutet redovisa intäktsförluster om totalt 6,2 
mnkr med anledning av minskat öppethållande under pandemin. Minskade 
kostnader för personal och material/tjänster om 0,4 mnkr innebär att 
prognosticerat årsbokslut är -5,8 mnkr. 

De minskade personalkostnaderna beror på att en del personal tillfålligt har gått ned 
i sysselsättningsgrad samt lägre personalkostnader som en följd av mindre 
öppethållande. 

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

Sänt till: 

Ekonomikontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatum 
2021-05-20 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§39 

Reviderat yttrande - Badhusorganisationen i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KFF 2020/223 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

Yrkande 

Johan Peltonen (SD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Liggande förslag samt Johan Peltonens yrkande att kultur- och fritidsnämnden 
föreslår Kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag 
röstar ja. Den som vill bifalla Johan Peltonens (SD) yrkande att föreslå 
Kommunfullmäktige anse motionen besvarad röstar nej", 

8 ja-röster och 2 nej-röster lämnas. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~~? 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sam manträdesdatum 
2021-05-20 

Hässleholims 
ko:n,mun 

Kultur- och fritidsnämnden 

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

Följande röstar nej: Johan Peltonen SD), Jan Ringdahl (SD). 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt liggande förslag 

Beskrivning av ärendet 

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

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

Detta är nu överspelat då beslut om renovering av Sösdala simhall är taget och 
badhutredningen fortsätter. Därmed föreslår förvaltningen att motionen i sin helhet 
ska avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-06, § 15, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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!Hässleholms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§40 

S.AfvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag samt en 
tillfällig reducering av hyran för föreningar 
Dnr: KFF 2021/88 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag gällande tillfällig extra 
tilldelning av lokalbidrag samt en tillfällig reducering av hyran för föreningar med 
anledning av pandemin. 

Jäv 

Connie Asterman (S) och Mikael Björklund (FV) anmäler båda jäv och lämnar 
mötet. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av pandemin beslutade kommunstyrelsen i§ 30 2021-03-03 att: 
• ge föreningar fri reklamrätt i/på kommunala anläggningar motsvarande 100 

tkr för 2021 samt att 
• möjliggöra för en tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag samt att ge tillfällig 

reducering av hyran för föreningar som verkar i Hässleholms kommun 
motsvarande 400 tkr samt att 

• kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka föreningar som erhåller extra 
stöd eller hyresreduktion. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag i linje med kommunstyrelsens syfte 
enligt nedan: 
Reklamrätt 

Förening med reklamrätt vars verksamhet i kommunala lokaler i stora delar blivit 
-~-s!@c!: F'§_rshig~t ~!}~~~ a!!__~_g(!n f:3._k:~a kotntner a!t ~t~ föt;~kl~ä!{:~n ?Q2L 

I Förening Plats I Kr ! ,----·--··----- --------------------------.. ---- ------------------- ---- ------------ ... ---- ------------1----------- --- - . ----1 i Badmintonklubben Gripen Qpoolen I 4750 
r·RÖke IBK ··--------- ... - ---- .... a;;;;;;i;~ - ...... - -- T - --·:if:750 

L~!ringealliansen · -- Tyrehallen - · -----t-- __ 9_37_5 ___ _ 

l Vinslövs HK Furutorpshallen 7500 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Häs.sleho,lms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sösdala BK 

Bjärnums HK 

Hästveda BK 

Hästveda IF 

Hässleholms HK 

-

----

Emmaljunga Golf 

Tyringe SS 

S71 

Tyringe SoS 

Tyringe KS 

Tyringe SoS 

Sösdala sporthall 

Bjärnums sporthall 

Hästveda sporthall 

Hästveda sporthall 

Lä red aha lien 

Vittsjö sporthall 

Tyringe simhall 

Qpoolens simhall 

Tyringe ishall 

Tyringe ishall 

Österås ishall 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatum 
2021-05-20 

-
1250 

2 500 

1 250 

1 250 

2 500 

2 500 

2 500 

5 000 

25 000 

2 500 

7 500 

--

-

-·---
Hässleholms Allmänna IS Göingevallen 3 750 

-----·-------
FC Hessleholm Österås 5 000 

IFK Hässleholm Österås 5 000 
···-·-·------ -- .. ·--------·--- -------

Hässleholms IF Osterås 5 000 
--- ----

Totalt 98 875 
. ·- --------- . - ----- -- ---- -- ----- ------- ··-···-

Årshyra permanenta föreningslokaler 

Förening med permanent verksamhetslokal eller annan lokal, som inte kunnat 
nyttjas med anledning av kommunala/regionala beslut om stängning. Förslaget 
innebär att ingen faktura kommer att utgå för årshyran 2021 och ska ses som 
kompensation för utebliven möjlighet att nyttja lokalen under pandemin. 

Förening i Plats i 

_ ~_'"~~~~~lubben '?~e- ______ _t_~i~sl~~s gymnastikby~~~~ 1:~=-_::- _ _ _ ~~~--5_0~--- -
Kr 

Brottarklubben Trim ! Bjärnums sporthall 25 300 

! Qpoolen · . T - - -- f 9 4öo -Brottarklubben Velo 

HIF Klinten 
---- ------- -

Hlm Jujitsju Daruma 
-----· --------------
Hästveda BK 

-"--·---------------

_:1:_:m_~~_<_s~_\~
91

~_-__ -_ -_-_ -- r =~~;~ 
! Hästveda sporthall 33 000 

-! Öste rås ishall ---·· -·--------- ------------ ------ ----·-· ""·-·-4--f2·5··-
i Misfits Hockeyklubb 

r-Sö;by B;is ! Vinsiö..:;-;p~;thall 

i Sö~d~I~ B~~tt~~ki~bb -1 Sösd~T;sp~~thall 
I • -· ------- -------------- - ! -·-·----··-·-···· 
i T yringe Brottarklubb 

! Tyringe s~s . 
i Totalt 

Tyrs Hov 

_________ J_()mklädni~~sr~111 -
! 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

25 000 

19 400 

22 600 

6 600 

196 825 
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Hässl@ho,lms 
ko,anmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Lokalbidrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Förening som upprätthåller samlingslokal på mindre orter och vars verksamhet och 
kostnad påverkats negativt av pandemin. Förslaget innebär att extra kontant bidrag 
utbetalas som kompensation för utebliven intäkt under pandemin. 

·--------·------- -· . --------·------·-··---- ---··--·----· ------------·-· ---·---- .. ·--·------------

Förening Lokal Kr I 
Andelsföreningen Ta Il parken Tallparken 11 350 ! 

·- -1 

Ballingslövs Brottarklubb Solbacken l l 350 i 

I 
Bjärnums Bygdegårdsförening Bjärnums Bygdegård 11 350 i 

! 

i Bjärnums Folkets Park Folkets park Bjärnum l l 350 I 
i 

Emmaljunga Byggnadsförening Emmaljunga Bygdegård 
----

11 350 i 
i 

Farstorps Bygdegårdsförening Farstorps Bygdegård l l 350 ! 

Finjabygd SLU Bygdegårdsförening Finja Bygdegård 11 350 ! 

Hillarps Missionshusförening Hillarps gamla missionshus l l 350 I 
Hörjagården Förening Hörja Bygdegård 11 350 i 

I 
lgnaberga Medborgarhusförening lgnaberga Medborgarhus l l 350 ' I 

--------··-----·· . 
___ j 

Mala Intresseförening Mala Bygdegård 11 350 ! 
. ------------- ------··· - -- . -------. --------- ---·-··--

Stobyortens Bygdegårdsförening Stoby Bygdegård 11 350 i 
----

Sösdalaortens Bygdegårdsförening Sösdala Bygdegård 11 350 i 
Vankiva sam I l 0ocal/Åttingastugan Attingastugan 

-----
l l 350 

,------· - ----·····-···-··--·· 

Verums B de yg g årdsförenin g Verums Bygdegård 11 350 
--~----------- -~· -------~ 

Vinslövsortens Bygdegårdsförening Vinslövs Bygdegård 

Västra Torups Byalag Byastugan 
-- -- ·--· ··-----

Västra Torups Bygdegårdsförening V. Torups Bygdegård 

Totalt 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ger bättre förutsättning att driva verksamhet och/ eller anläggning vidare 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässieiho,lms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Facklig samverkan 

Inte nödvändig 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt förslaget 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-06, § 17, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
godkänna förvaltningens förslag gällande tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag 
samt en tillfällig reducering av hyran för föreningar med anledning av pandemin. 

Sänt till: 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

11 (20) 



Hässleho,lms 
ko•mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

SD motion - gör Brännmästaren till Ungdomens Hus 
Dnr: KFF 2020/222 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till det pågående arbetet i styrgruppen för Ungdomens hus. 

Yrkande 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna, genom Hanna Nilsson, har inkommit med en motion till 
Kommunfullmäktige "gör brännmästaren 7 till ungdomens hus". 
I denna skriver motionären följande Sverigedemokraterna i Hässleholm kommer inom det 
närmsta rösta far ett köp av fastigheten Brännmästaren 7. Detta kommer säkert möta en del 
frågor, men givetvis gö·r vi inte något utan en genomtänkt plan bakom. Vår plan är att anpassa 
den del av Brännmästaren 7 som inte kommer vara externt utf?.yrd till Ungdomens Hus. Planerna 
på ett trytt Ungdomens Hus i Hässleholm har åter gått i stå och de ekonomiska farutsättningar 
finns inte fa·r att f?.ygga det Ungdomens Hus som ö·nskats. I Brännmästaren 7 ser vi goda 
fa"rutsättningar för att med enkla medel anpassa lokalerna till ett Ungdomens Hus. Om resterande 
delen av lokalerna blir utl!Jrda till externa l!Jresgäster,fa·rutom de ca 700 kvadratmeter som kan 
anpassas till Ungdomarna, så kommer även det ekonomiska bli fa"rdelaktigt fa"r kommunen då vi 
bö"r få tillbaka det vi lagt på köpet av fastigheten över tid. Brännmästaren 7 har ett väldigt bra 
läge med närhet både till stationen och centrum, vilket kommer gö·ra det attraktivt fa"r ungdomarna 
och tillgängligt för de som pendlar med både tåg och buss. Närheten till Markan gö·r att man kan 
ffytta verksamheten till Brännmästaren utan att tappa besö·kare på grund av läget. Närheten tzll 
Kulturhuset gör att man även kan använda de anpassade lokalerna som finns där till viss riktad 
verksamhet. Vi ser detta som en väldigt bra mi!Jlighet far Hässleholms kommun att äntligen få till 
ett Ungdomens Hus inom snar framtid. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
ko,mmun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Kultur- och fritidsnämnden 

På grund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

-Att kommunsryrelsen tar fram en utredning om hur man med enkla medel anpassar lokalerna 
(Brännmästaren 7) efter verksamhetens behov fa"r Ungdomens Hus. 
-Att utredningen presenteras fa"r beslut om genomfa·rande till Kommunsryrelsen fa"r vidare beslut i 
Kommunfullmäktige. 

-Att Markans verksamhet infa·rs i Ungdomens Hus och verksamheten efter infa"randet lämnar 
lokalerna på T4-området. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på frågan. 

Lokalen i sig självt har interiört en stor potential. Dock går det inte att inrymma hela 
ungdomens hus enligt utredningen men med väl planering och prioritering finns 
utrymme för stora delar. Förvaltningen ser att följande saker kan vara problematiska 
med fastigheten. 

• Lokalerna är förskaffade så att man bör räkna med en högre driftskostnad 
för personal i lokalen. 

• Kostnaden för att ställa iordning lokalen invändigt, ens för en lägsta nivå, 
beräknas preliminärt bli hög. 

• Att ställa iordning en utemiljö som fungerar kommer bli omfattande. 
Förvaltningen ser stora risker med hur miljön är utformad idag vilken 
kommer attrahera problem snarare än att bidra till att lösa dem. 

• Det går inte att flytta in Markans verksamhet, det skulle bli otroligt 
kostsamt, främst i ljudåtgärder, utan i så fall får beslut fattas om att låta 
Markan vara kvar eller lägga ner Markan och den inriktningen på 
verksamhet helt. 

• Förslaget behöver prövas i detaljplaneförfarande och det kan vara svårt få 
tillstånd till verksamheten så nära farligt gods led. 

KFF ser alltså att det är möjligt att genomföra men att noggranna beräkningar och 
konsekvensanalyser bör föregå ett sådant beslut. Den centrala frågan blir "vad vill vi 
uppnå?" 

Sedan motionen lämnades in har mycket hänt i frågan kring ungdomens hus och 
även kring brännmästaren 7. Styrgruppen för Ungdomens hus/markan processen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Häs.sleho,l!ms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

har fått ett reviderat uppdrag av kommunfullmäktige och det pratas idag politiskt 
om andra användningsområden för fastigheten. 
Därför föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktig att 
motionen ska avslås med hänvisning till det pågående arbetet i styrgruppen för 
Ungdomens hus. 

Anders Rosengren 

Fiirva!tningschef 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-06, § 18, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till det pågående 
arbetet i styrgruppen för Ungdomens hus. 

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ho 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

iHässleholims 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§42 

Skolbibliotek för bildning och utbildning 
Dnr: KFF 2021/90 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms Kultur- och fritidsnämnd har fått möjlighet att yttra sig över 
Skolbibliotekfo"r bildning och utbildning (SOU 2021:3). 

Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) är en utredning som utreder 
och föreslår åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. Med 
tillgång menas direkt tillgång till skolbibliotek på den egna skolan, på samma adress 
eller i angränsande byggnader. 

Förslagna åtgärder föreslås bli bestämmande i skollag och läroplaner. 

Utredning förslår bland annat att: 

Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad 
resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av 
allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. 

Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade som ökar 
tillgången till skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier. 

Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en 
examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Skolbiblioteket ska i första hand ska finnas på den egna skolenheten. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
ko,mimun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMJvIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatum 
2021-05-20 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-06, § 19, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
godkänna förvaltningens yttrande och sända det till Utbildningsdepartementet som 
svar i ärendet. 

Sänt till: 

U tbildningsdepartementet 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 43 
Ajournering 15.22-15.30 
Ajournering 16.05-16.10 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Kommunala Badplatser - Ordförandeförslag 
Dnr: KFF 2021/84 

Beslut 

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

Reservationer 

Kärnalliansen reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation. 

Yrkande 

Ann-Kristin Johnsson (C) yrkar bifall till sitt initiativärende och avslag till 
ordförandeförslaget i sin helhet. 

Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till Ann-Kristin Johnssons(C) initiativärende i sin 
helhet. 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till Ann-Kristin Johnssons (C) initiativärende och 
avslag till ordförandeförslaget i sin helhet. 

Mikael Björklund FV) yrkar bifall till Ann-Kristin J ohnssons (C) initiativärende. 

Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag med följande 
ändringsyrkande att överlåta åt förvaltningen att omfördela pengarna inom befintlig 
budgetram. 

Gunnel Gustavsson (KD) yrkar bifall till Thomas Haraldssons (L) ändringsyrkande. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Josjlloffe Utdraget bestyrkes 

17 (20) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Hässleholms 
ko•mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns tre förslag. 

Liggande förslag 
Liggande förslag med Thomas Haraldsons (L) ändringsyrkande. 
Ann-Kristin Johnssons (C) .initiativärende. 

Ordförande ställer samtliga förslag mot varandra och finner liggande förslag med 
Thomas Haraldssons ( L) ändringsyrkande bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. 

"Den som vill rösta på liggande förslag med Thomas Haraldssons (L) 
ändringsyrkande röstar ja. Den som vill rösta på Ann-KristinJohnssons 
.initiativärende röstar nej". 

3 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

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

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

Kultur-och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt Ann-Kristin Johnssons (C) 
Initiativärende. 

Beskrivning av ärendet 

På kultur- och fritidsnämndens möte den 15 april lämnade Ann-KristinJohnsson 
(C) in ett .initiativärende där hon yrkade att hemställa- till kommunstyrelsens 
arbetsutskott, att extra medel om 400 tkr till skötsel av kommunala badplatser 2021 
tillförs KFN, samt att medel för framtida drift arbetas in i KFN:s budgetram från 
och med 2022. 

Arendet remitterades till kultur- och fri.tidsförvaltningen för vidare beredning. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~w 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

IHäs.sleho,lims 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförande lämnar 2021-05-10 följande förslag till kultur- och fritidsnämnden: 

Kommunala badplatser - Förslag till beslut 

Att avslå Ann-Kristin Johnssons initiativärende 

Att föreslå KFN att en omprioritering och revidering görs av gällande internbudget 
så att 400 tkr överförs till skötsel av kommunala badplatser för 2021. 

Att medel tas från Ung Fritid, ansvar 43241, vht 35040 med 200 tkr och från 
Slottet, ansvar 43231, vht 31545-31546 med 200 tkr. 

Att medel för framtida drift arbetas in i KFN s budget från och med 2022." 

Sänt till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~X)p 
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Skriftlig Reservation 

Skriftlig reservation från Liberalerna och Kristdemokraterna i ärende 
nr 09, avseende kommunala badplatser, vid Kultur o Fritidsnämndens 
möte 21-05-20 med följande motivering: 

Vi anser att det är viktigt att badplatserna hålls öppna och att alla som vill 
bada kan nyttja dem. Eftersom det endast saknas 300.000:- anser vi att 
detta kan finansiera inom tilldelad ram. Enligt tidigare samtal med 
ledningsgruppen i KFF så finns det en möjlighet att finansiera detta inom 
befintlig budget. Det nu fattade beslutet om att ärendet skall vidare till 
KSAU innebär att ärendet behandlas i augusti eftersom det nu är försent 
att få frågan lyft på junimötet. Då har den största delen av semester och 
badsäsong passerat. 

Med ovanstående motivering reserverar vi oss skriftligen. 

Vinslöv 21-05-20 

Winnie Aronsson Liberalerna 

Thomas Haraldsson Liberalerna 

Gunnel Gustavsson Kristdemokraterna 



Hässlehol!ms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 44 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2021/97-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - Delegationslista april 2021 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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