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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 21 

I nformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och 

lägger ärendet till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

1. Förvaltningens arbete med anledning av Covid- 19 
2. Tyrs Hov 
3. Ridanläggning 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 22 

Mala IF ansökan om medel 
Dnr: KFF 2020/57 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Mala IF har ansökt om 40 000 kr för att kunna köpa in en bod. Föreningen anser att 
de behöver ett större domarrum, tvättstuga och förråd. Föreningen kommer att stå 
för arbetet och kostnaderna med att restaurera och bygga om boden. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget investerings bidrag. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 15, följande: 

Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att avslå ansökan. 

Sänt till: 

Mala IF 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 23 

Budgetuppföljning feb 2020 
Dnr: KFF 2020/72 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning februari 2020 

Beskrivning av ärendet 

Ingen prognosavvikelse varken för driften eller investeringar 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 24 

SA11MANTRÄDESPROTOK01L 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Budget 2021 Ajournering 14.29-14.34 
Dnr: KFF 2020/78 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att förvaltningens framtagna förslag till 
åtgärder 2021-2022, beskrivning av konsekvenser samt investeringsbehov 2021-
2023 översänds till budgetberedningen 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkets Väl 

avstår från att deltaga i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har tittat på möjligheterna att hålla budgetramen för 2021-2022 och 
kan konstatera att medel saknas för att uppnå en budget i balans 2021. 
Utifrån det har förvaltningen tagit fram förslag till möjliga åtgärder för att uppnå 
en budget i balans och förvaltningen skickar nu detta till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut om att skicka vidare direkt till budgetberedningen. 
Förvaltningen betonar att de förslag till möjliga åtgärder som står beskrivna i 
skrivelsen är just förslag och då förvaltningen aktivt arbetar med frågan kan det som 
sedan samverkas fackligt och lyfts till nämnden se annorlunda ut. 

Följande medel saknas i förvaltningens budget: 

Intäkter 520 tkr. 
Borttagandet av bidragen till kommunens studieförbund leder till minskade intäkter 
på framför allt kulturhuset och Markan(-150 tkr), avsaknaden av restaurang på 
kulturhuset (-160 tkr), Minskat lönebidrag Österås (-160 tkr) tillsammans med 
diverse mindre poster såsom konstgräsplaner på Österås mm (SO tkr) medför att 
förvaltningen ser att dessa intäktskrav ej kommer uppnås. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SA1™ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Skulle Natur och frihtftsrådet läggas ner och medel inte fiiras över tiff Kultitr- och fritidsnämnden 
så saknas 480 tkr vilka fiirvaltningen fakturerar fiir uif(jrda (jänster. Alternativt får skötsel av 
leder samt Hovdala naturområde/ vandringsce11tn11n tas bort. 

Arvoden nämnden 40 tkr. 
Arvoden för förlorad arbetsinkomst för nämndsledamöter beräknas kosta 40 tkr 
över vad som finns i budget. 

Kontaktcenter 114 tkr. 
Skulle beslut tas om den föreslagna finansieringsmodellen för kontaktcenter så 
saknar förvaltningen medel för detta. Förvaltningens medborgarkontakter är 
utspridda på en stor mängd personer vilka primärt framför allt har andra 
arbetsuppgifter. Detta innebär att möjligheten till uppsägning av specifik tjänst för 
att spara in medlen saknas. 

Badplatser 425 tkr. 
Enligt förslag till beslut i KSA U så ska Kultur- och fritidsnämnden få 300 tkr för 
skötseln av badplatserna men inget förslag till medel för 2021 finns vilket innebär 
att förvaltningen tolkar det som att man ser att det ska lösas i internbudgeten 
istället. Kostnaden för att sköta dessa är 425 tkr fördelat enligt nedan. 
127 tkr (provtagning, slamtömning, dykkostnader, föreningsbidrag etc.) 
274 tkr Arbetstidsskostnad (Humlesjön 226 tim, Mjölkalånga 164 tim, 
Möllerödssjön 139 tim, Övriga 4 badplatser totalt 155 tim. Kostnad räknad på 400 
kr/ tim som inkluderar drivmedel) 
24 tkr Oförutsett (skadegörelse, sabotage, extra städ vid cruising etc.) 
Även om förvaltningen framgångsrikt kan teckna avtal med föreningar om skötseln 
av badplatser kvarstår det kommunala ansvaret att uppfylla lagkraven. 

Fritidsgårdarna 492 tkr. 
I samband med nämndens besparing om 9,5 mnkr 2019 lånades 492 tkr från kontot 
för fritidsgårdar i Hässleholms kransorter. Anledningen var att då beslut tagits om 
att verksamheten skulle övergå i kommunal regi så saknades möjlighet att få igång 
verksamhet direkt från årsskiftet pga rekrytering samt facklig samverkan. Dock 
innebar detta endast att den sista delen av besparingen sköts upp och inför 2021 
behöver denna verkställas. 

Total summa som saknas för en budget i balans 2021: 1591 tkr 
Ovanstående summa är beroende av att beslut om att lägga ner natur- och frihtftsrådet och bespara 
budgeten inte tas. S kuf!e så ske til(fors ytterligare 480 tkr tiff listan och den slutliga 
summan som saknas blir då 2 071 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Möjliga åtgärder för att möta underskottet. 

Förvalt:nlngen har tre primära metoder för att möta ett underskott. 

1. Minska antalet tjänster. 
2. Minska de ej personalrelaterade driftskostnaderna 
3. Öka intäkterna 

Vidare finns mindre effektiva åtgärder 

4. Andra mindre åtgärder. 

Viktigt att notera är att av förvalt:nlngens ca 110 mnkr i budget så är ca 50 mnkr ej 
påverkbara för förvalt:nlngen då dessa är internhyror. 
Nedan följer beskrivning av de olika områdena i förvalt:nlngen och möjlighet till 
eventuella åtgärder inom dessa. 

1. Minska antalet tjänster 

Om man gör en sammanställning på titulatur per verksamhet så ser det ut som 
nedan. Observera att tjänsterna varierar i omfatt:nlng från 0,5-1,0 tjänst, alla tjänster 
är inte heltidstjänster. Likaså är det viktigt att framhålla att ca 15% av tjänsterna är 
lönebidragsanställningar. 
Efter varje enhet står en kort beskrivande text. 

Kultur- och fritidsnämnden: 
• Nämndsekreterare 1 st (tillika assistent) 

• Controller 1 st 

• Administratör 1 st (ekonomi och verksamhetsstöd) 

Dessa 3 personer sköter majoriteten av nämndens administration förutom delar av 
den som är direkt verksamhetsanknutna. Med totalt 15 olika verksamhetsgrenar plus 
övergripande administration blir administrationen omfattande. 

Personal med ex förvaltningsövergripande funktioner eller ej knutna till 
specifik verksamhet/ enhet. 

• Avdelningschef 2 st (Fritid respektive kultur. Kulturchefen tillika slottschef) 

• Enhetschef 1 st (ansvarig förening/lokalbokning/utredningar) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Administratör 1 st (föreningsregister etc) 

• Fritidssamordnare 1 st (lokalbokning) 

• Kulturutvecklare 2 st (1 st arbetar med föreningar, utställningshall, projekt 
och är programansvarig för kulturhuset. 1 st är ansvarig Barn- och unga, 
kulturgaranti, skapande skola och barnrättsstrateg) 

• Marknadsförare 1 st. 

Samtlig personal i gruppen har en specialistfunktion som de är ensam om. Det är 
även heltidstjänster vilket gör att det inte går att lägga ut på annan befintlig personal 
då såväl kompetens som tid saknas. Detta innebär att politiskt beslut om att ta bort 
en speciell funktion medför att den delen av verksamheten inte längre kan bedrivas 
varken inåt eller mot medborgaren. 

Biblioteksverksamheten: 
• Bibliotekschef 

• Bibliotekarie 12 st 

• Biblioteksassistent 5 st 

• IT-samordnare 1 st 

• Bokbusschaufför 1 st (uppsagd pga arbetsbrist efter nedläggning av 
bokbussen) 

• Verksamhetsvaktmästare 1 st 

Ovanstående personal sköter öppettider, verksamhet och IT på stadsbiblioteket 
samt 6 filialbibliotek. (IT samordnare är även ansvarig hela förvaltningen) Efter 
besparingarna 2019 har verksamhetens öppethållande fått skäras ner på såväl 
stadsbibliotek som filialer. Idag finns en bokbusschaufför i verksamheten som är 
uppsagd och underuppsägningstiden har andra arbetsuppgifter. När 
uppsägningstiden går ut ska tjänsten återbesättas med bibliotekariekompetens för att 
klara bemanningen av bland annat Vittsjö filialbibliotek. Idag håller biblioteket i 
Vittsjö öppet tack vare att timmar skrapats ihop från annan personal som tillfälligt 
valt att gå ner i tjänst vilket inte är hållbart över en längre tid. Att inte återbesätta 
den tjänsten eller ta bort ytterligare tjänster innebär kraftig neddragning av 
öppethållande och/eller nedläggning av biblioteksfilial(er). Även i övrigt medför 
detta en väsentligt förändrad verksamhet. 

Österås /friluftsliv: 
• Enhetschef 

Österås idrottsplatsområde 

• Vaktmästare 6 st. 

• Lokalvårdare 1 st. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Qpoolen/ göingevallen/T4 matsal 

• Lokalvårdare 1 st 

SAM11AN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Friluftsliv/ slingor/leder/ motionsspår/ skåneleden 

• Arbetsledare 1 st 

• Vaktmästare 3 st 

Medarbetarna ovan sköter om såväl Österås IP /Ishall och samtliga kommunala 
idrottsplatser och inomhushallar för idrott som slingor, leder, badplatser, 
Hä~sleholmsgårdens utemiljö, skåneleden, vindskydd mm. Skulle neddragning av 
personal ske skulle det innebära konsekvenser för skötsel av anläggningar och 
friluftsliv samt försämring i allmänhetens tillgång till idrottsområde och lokaler. 
Konsekvensen beräknas även bli ytterst kännbar för föreningslivet och 
förvaltningens totala intäkter. Viss personal är anställd på medel som varje år 
rekvireras från Natur- och friluftsrådet för skötsel av bl.a Skåneleden. En del av 
verksamheten är baserad på lönebidragsanställningar. 

Tyrs Hov: 
• Enhetschef 

• Vaktmästare 6 st 

• Lokalvårdare 2 st 

Medarbetarna ovan sköter om Tyrs Hov, Tyrs Hage, Tyrehallen, badplatser och 
slingor/ motionsspår i Tyringe mm. Skulle neddragning av personal ske skulle det 
innebära konsekvenser för skötsel av anläggningar och planer samt försämring i 
allmänhetens tillgång till idrottsområde och lokaler då öppethållande måste minskas. 
Konsekvensen beräknas även bli ytterst kännbar för föreningslivet och 
förvaltningens totala intäkter. 

Badverksamheten: 
• Enhetschef 

• Områdesföreståndare 1 st 

• Badpersonal 15 st 

• Vaktmästare/maskintekniker 2st 

Medarbetarna ovan sköter om verksamheten på Qpoolen sport och simhall, 
Bjärnums simhall, Tyringe simhall, Hässleholmsgårdens varmvattenbad och 
huvudbyggnad samt Vinslövs friluftsbad. Skulle neddragning av personal ske skulle 
det innebära konsekvenser framför allt i öppethållande för allmänheten 
Konsekvensen beräknas även bli ytterst kännbar för föreningslivet och 
förvaltningens totala intäkter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

11 (24) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Hovdala: 
• Enhetschef (tillika avdelningschef) 

• Vaktmästare: 2 st (1 st fastighetsskötare, 1 st hantverkare) 

• Trädgårdsmästare 1 st 

• Trädgårdsarbetare/ pedagogikansvarig/ guideansvarig 1 st 

• Butiksansvarig/kulturadministratör/verksamhetsledare 1 st 

• Producent/programansvarig 1 st 

• Uppsyningsman 1 st 

• Samordnare 1 st (samordnar projekt och projektansökningar EU etc) 

Varje medarbetare på Hovdala är expert på ett specifikt område men har tjänster 
som har flera olika uppdrag. För att verksamheten skall fungera utifrån samverkan 
med Staten och riktlinjer för verksamheten krävs de specialistkompetenser som idag 
finns. Ex har hantverkare och fastighetsskötare specialkompetens för 
kulturminnesvård. Väljer man att ta bort en enskild tjänst får det konsekvenser för 
kommunens möjlighet att hålla ingångna avtal med SFV samt mycket stor påverkan 
på Hovdala Slott som besöksmål och förvaltningens totala intäkter. Därför råder 
förvaltningen till att i så fall ta bort samtlig verksamhet på slottet. En del av 
verksamheten är baserad på lönebidragsanställningar. 

Scener och salonger: 
• Enhetschef 

• Ljud/Ljustekniker 4 st 

• Administratör 1 st (tidigare administratör som idag sköter biljettförsäljning. 
Har fått behålla sin titel) 

I röda salongen samt oftast i blå salongen krävs det att tekniker jobbar i par, en på 
ljud och en på ljus. Tjänsterna är i stort sett helt intäktsfinansierade. Skulle en tjänst 
sägas upp måste verksamheten stänga vissa dagar. Intäktsbortfallet skulle då bli 
större än besparingen varför det skulle innebära en förlust. Likaså kan inte 
verksamhet bedrivas parallellt i blå och röda salongen. Konsekvensen skulle 
innebära att färre väljer Hässleholm för sina evenemang och konferenser och ett 
Kulturhus med väsentligt lägre nyttjandegrad. Konsekvensen blir även ytterst 
kännbar för förvaltningens totala intäkter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Markan/MpL/Fritidsgårdar: 
• Enhetschef 

SA1vWAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

• Kulturproducent 1 st (fritidsledare med tillika ansvar att skapa 
arrangemang.) 

• Fritidsledare 1 st 

• Verksamhetsassistent 3 st 

• Aktivitetsledare 1 st 

• Cafevärdinna 1 st 

• Folkhälsopedagog 1 st 

• Rekrytering pågår av fritidsledare till fritidsgårdarna i kransorterna. 

Mötesplatsens verksamhet är idag halverad. I verksamheten finns 3 x 0,5 tjänst. 
Markans verksamhet är till största delen baserad på lönebidragsanställningar. 
En neddragning av tjänst på Mötesplatsen är inte genomförbar, verksamheten 
måste då stänga. En neddragning av verksamheten på Markan innebär väsentligt 
försämrade öppettider. 
Fritidsgårdarna är under uppstart med en väldigt låg budget vilken knappt möjliggör 
verksamheten. Samtliga verksamheter riktar sig mot svaga grupper i samhället samt 
barn- och unga. 
Jämfört med jämförbara kommuner lägger Hässleholm redan idag väsentligt mindre 
medel på barn- och unga. 

Förslag till möjliga åtgärder område 1. 
Med hänvisning till ovan ser förvaltningen att det inte är genomförbart att osthyvla 
mer på verksamheterna. Om ett läge uppstår där ytterligare ska besparas måste 
politiska beslut tas att helt ta bort verksamhet. 
Verksamheterna är i ett läge där en lägsta nivå har nåtts för att utföra uppdraget så 
som det är definierat idag och även om ett kontinuerligt effektiviseringsarbete pågår 
för att skapa bästa möjliga verksamhet för kommuninnevånarna så är de 
ekonomiska besparingsmöjligheterna med anledning av dagens arbete begränsade. 
Att i dagsläget ta bort en enstaka tjänst ur någon av verksamheterna ovan ses inte 
tillrådligt då tjänsterna antingen är specialister eller delar av en enhet vilken idag ger 
medborgaren en viss service som kommer påverka ytterst negativt eller bidrar direkt 
till förvaltningens intäkter. 
Med detta säger inte förvaltningen att det inte går att göra utan endast att den 
avråder från det i denna budgetramsanpassning då det kräver omfattande 
undersökningar och omvärldsspaning Förvaltningen är fortfarande en relativt ny 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

sammanslagen organisation och för att ta fram förslag på verksamhetsanpassningar 
vilka effektiviserar verksamheten till en sådan nivå att en eller flera tjänster kan tas 
bort krävs att tid och resurser avsätts. 

1. Minska de ej personalrelaterade driftskostnaderna 

Nämnden 
F örvaltningsövergripande 
Marknadsföring 
Bibliotek 
Bibliotek medie 
anslag 
Kulturgaranti 
Scener och salonger 
U tställningsverksamhet 
Konstinköp enl. regl. fullmäktige 
Programverksamhet 
Mötesplats Ljungdala 
Markan 
Hovdala 
Friluftsanläggningar 
Idrottshallar 
Österås 
Tyrs Hov 
Simhallar 
Samlingslokaler 
Föreningsstöd 

18 tkr 

347 tkr 
164 tkr 

1 461 tkr 
591 tkr 
267 tkr 
78 tkr 
10 tkr 
192 tkr 
130 tkr 
169 tkr 
-403 tkr 
263 tkr 
-1 668 tkr 
-431 tkr 
-700 tkr 
-1 952 tkr 
-805 tkr 
9 406 tkr 

Summor i tabellen ovan med minustecken(-) framför innebär att intäktskravet 
överstiger kostnadsbudgeten. 
Ej medtaget är kostnader för licenser, interna IT-kostnader, lokalhyror, städ. 

Konto för marknadsföring ligger redan i dagsläget allt för lågt för att kunna 
genomföra de marknadsföringsåtgärder som egentligen skulle behövas för att öka 
förvaltningens intäkter. Kulturgarantin handlar om varje barns rätt till 
kulturupplevelser. Arbetet sker i samarbete med BUN och vilar på lagen i FN 
barnkonvention. 

Kultur- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningens stöd till föreningar är under ett pågående prioriteringsarbete på såväl 
politisk nivå som tjänstemannanivå. Förhoppningen är att prioriteringarna skall leda 
till ett visst överskott som skulle kunna användas i en besparing. 
Mot ovanstående underlag ser förvaltningen att de åtgärder som går att genomföra 
för att möta besparingen är att dels lägga ner verksamhet vilken inte har dedikerad 
personal, se över bidrag samt att ta bort en del av Medieanslaget för Biblioteken. 
Övriga neddragningar skulle innebära svåra konsekvenser för verksamheterna. 
Dock bör man då ha i åtanke följande konsekvenser. att det Hässleholm historiskt 
legat lågt på medieanslag i jämförelse med Skånes kommuner samt att biblioteken 
ingår i ett samarbete med biblioteken i Skåne Nordost. Att ta bort medel för 
mediaanslag innebär att övriga kommuner i samarbetet får ta en större del av 
kostnaderna för det gemensamma beståndet. I längden kan detta skada samarbetet. 
Konsekvensen för medborgaren innebär sämre tillgång till nya böcker, DVD, CD, 
Tidningar etc på biblioteken. En annan mycket kännbar konsekvens blir att 
budgeten för biblioteket ytterligare minskar på grund av detta då en kommun som 
skär ner i sitt anslag för media inte är berättigad till att söka bidrag från kulturrådet. 
Bidrag som gjort avgörande skillnad för biblioteksverksamheten i Hässleholms 
kommun under många år. 
De verksamheter som föreslås tas bort är de badplatser vilka togs bort som en 
konsekvens av besparingarna i budgeten inför 2020. Ett förslag finns idag att 
säkerställa driften under 2020 genom att ge ett extra anslag om 300 tkr av de 425 tkr 
som driften kostar. Inga pengar är dock planerade att anslås i budgeten för 2021 
och framåt. I ett läge där pengar de facto saknas för driften av badplatserna ser 
förvaltningen inte att dessa kan drivas vidare. 
Förvaltningen delar idag ut stora bidrag till föreningslivet. För närvarande pågår ett 
övergripande arbete på såväl politisk som tjänstemannanivå i syfte att se över alla 
bidragsformer och de prioriteringar som görs kommer rimligtvis leda till att 
besparingar kan göras. Förvaltningen ser det som rimligt att besparingar uppgående 
till 530 tkr är möjligt att göra. 

Förslag till möjliga åtgärder område 2. 

Minska medieanslaget för biblioteken med -200 tkr 
Nedläggning av badplatserna Humlesjön, Mjölkalånga, Möllerödssjön, Kallsjön, 
Dalsjön, Sjömellet samt Bubbarp. -425 tkr 

Anpassa förvaltningens budget för bidrag med -530 tkr 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

dlfi- ) \\\ 
Utdraget bestyrkes 
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SA:NfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

2. Öka intäkterna 

Förvaltningen gör en kontinuerlig översyn av möjligheten att öka intäkterna. Det 
ligger i uppdraget att göra så vare sig det är besparingar eller inte. 
Förvaltningen har en förhoppning om att den nyinvigda rekreationsavdelningen på 
Qpoolen samt Vindskydden på Hovdala skall generera ökade intäkter. Likaså 
föreslår förvaltningen att taxorna ökas för bokningar för privata fester och möten 
vilket beräknas ge motsvarande 400 tkr. 
Konsekvens av förslaget: Konsekvensen blir ökad kostnad för kunden. 

Förslag till möjliga åtgärder område 3. 

Öka förvaltningens intäktskrav på ovanstående områden med 400 tkr. 

3. Andra mindre åtgärder. 

Nedan följer förslag på mindre åtgärder för att effektivisera eller spara pengar vilka 
inte ryms inom de tre primära områdena. 

Förslag till möjliga åtgärder område 4. 

• Nämndsmöten kommer förläggas med något längre mellanrum vilket 
kommer innebära färre sammanträden. Besparing 40 tkr 

Konsekvens av förslaget: I förekommande fall något längre tid till beslut i nämnden. 
Konsekvensen bedöms som låg. 

Förvaltningen skickar nu detta till Kultur- och fritidsnämnden för beslut om att 
skicka vidare direkt till budgetberedningen. Förvaltningen betonar att de förslag till 
möjliga åtgärder som står beskrivna i skrivelsen är just förslag och då förvaltningen 
aktivt arbetar med frågan kan det som sedan samverkas fackligt och lyfts till 
nämnden se annorlunda ut. 

Sänt till: 

Budgetberedningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA11MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 25 

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 
Dnr: KFF 2020/60 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer handlingsplan för att stärka barnets 
rättigheter 2020/2021 

Yrkande 

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

Beskrivning av ärendet 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Med anledning av det beslutade 
kultur- och fritidsnämnden i sina mål för 2019 att en handlingsplan för 2020/2021 
för att stärka barnets rättigheter skulle tas fram. 
Planen stod klar i slutet av 2019 och har därefter varit på internremiss för att sedan 
justeras. 
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar nu att nämnden fastställer handlingsplanen 
som ska ligga till grund för förvaltningens arbete med att stärka barnets rättigheter 
under 2020. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 17, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att fastställa handlingsplan för att stärka barnets rättigheter 2020/2021 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 26 

Svar på motion om att återinföra biblioteksfriden 
Dnr: KFF 2020/42 

Beslut 

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

Yrkande 

Folkets Väl yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag. 

Margreth Segerstein (M) yrkar bifall till förvaltningens svar. 

Beslutsgång 

Förvaltningschefen redovisar förvaltningens svar på motionen. 

Vid diskussioner i ärendet framkom att Connie Asterman (S) och Ann-Kristin 
Johnsson (C) båda yrkar avslag till motionen i sin helhet medan 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till densamma vilket härmed protokollförs. 

Sakfr~gan i ärendet är dock inte motionen i sig utan om förvaltningens svar kan 
godkännas och skickas till kommunstyrelsen och i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens beslut kommer så att ske. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har tittat på Sverigedemokraternas motion och tagit ställning till de 
förslag till beslut som den innehåller. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utifrån detta lämnar förvaltningen in bifogat yttrande för beslut i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10, § 16, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna yttrandet och sända det vidare till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 27 

lnformationshanteringsplan KFF 
Dnr: KFF 2020/73 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

revidering. 

Yrkande 

Jörgen K Nilsson yrkar på återremiss med hänvisning till : 

Planen skall benämnas Dokumenthanteringsplan ej Informationshanteringsplan 
Revideringar skall godkännas av nämnden ej på förvaltningsnivå 
Redaktionella ändringar i form av stavfel skall göras. 
Avsnitt 5.5.3 måste omarbetas till gällande GDPR- förordning. 
Avsnittet gällande fritidsgårdsverksamhet måste bearbetas i och med att verksamhet 
kommer att drivas i kommunal regi. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag mot Jörgen. K Nilssons yrkande på återremiss 
och finner återremissyrkandet bifallet. 

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat enligt Jörgen. K. Nilssons yrkande 
om återremiss. 

Beskrivning av ärendet 

Vid sammanslagningen av Hässleholms Fritid och Kulturförvaltningen 
användes respektive dokumenthanteringsplaner vid diarieföring då förvaltningarna 
inte fanns som en enhet i diariesystem P 360. 

Sedan en tid tillbaka finns nu denna på plats och Kultur- och fritidsförvaltningen 
har jobbat med att få fram en gemensam plan. Denna är nu klar. 

Informationsplanen, tidigare dokumenthanteringsplan, är ett levande dokument och 
kommer att revideras fortlöpande av förvaltningen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 28 

Ordförandeförslag Upphävande av nämndbeslut KFF 
2019/171 - förändring av lokala föreskrifter 
Dnr: KFF 2020/81 

Ajournering 15.39-15.47 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut i ärende KFF 
2019 /71 - förändring av lokala ordningsföreskrifter gällande badplatser. 

Från kommunstyrelsen begära 425 tkr för skötsel av badplatserna under 2020. 

Yrkande 

J ärgen. K . Nilsson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag att upphäva nämndens 
beslut i ärende KFF 2019 /71- förändring av lokala ordningsföreskrifter gällande 
badplatser och från kommunstyrelsen begära 300 tkr för skötsel av badplatserna 
under 2020. 

Socialdemokraterna och Centern yrkar bifall till förslaget att upphäva nämndens 
beslut i ärende KFF 2019 /71 men att summan ska vara 425 000 utifrån de uppgifter 
som förvaltningen tagit fram för skötsel av badplatserna 2020. Skriftligt yrkande 
bilägges protokollet. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag mot Socialdemokraternas och Centerns yrkande 
och finner liggande förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

J#tr \~\\ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

"Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. Den som vill bifalla 
Socialdemokraternas och Centerpartiets yrkande röstar nej." 

3 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

Ledamot Röst Ledamot Röst 

Winnie Aronsson (L) Ja Felix Sigeback (SD) Nej 
Margreth Segerstein (M) Ja Connie Asterman (S) Nej 
Jörgen. K Nilsson (M) Ja Michael Tingdahl Nej 

Marie Svensson (S) Nej 
Ann-KristinJohnsson (C) Nej 
Mikael Björklund (FV) Nej 
Jan Ringdahl (SD) Nej 
Jonny Dolkov (SD) Nej 

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat enligt Socialdemokraternas och 
Centerpartiets yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med budgetberedningen 2019 avseende budget 2020 så har kultur- och 
fritidsnämnden tidigare beslutat att stänga sju badplatser, Humlesjön, 
Mjölkalånga, Möllerödssjön, l(ailsjön, Dalsjön, Sjömellet samt Bubbarp pga 
besparingar i budgeten. 

Då detta slår hårt mot medborgarna och kransortema så anser jag det är viktigt att 
fortsatt upprätthålla denna service och möjlighet till medborgarna. 

Finansieringen sker med de eventuella medel, 300 tkr som kommunstyrelsen 
arbetsutskott tillskjuter till kultur- och fritidsnämnden för detta ändamål. 

Förslagets konsekvenser för medborgare 
En bättre service till medborgare. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

22 (24) 



Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barnperspektivet 

SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Förslaget har stor positiv påverkan på barn och unga i kommunen. 

Miljökonsekvenser 
Inga kända. 

Facklig samverkan 
Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förutsätter att kommunstyrelsens arbetsutskott tillskjuter 300 000 kr 

Sänt till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Socialdemokraterna 
i'~J\',ITIO:? .i;·r1ET 

10. Upphävande av nämndbeslut KFF 2019/71 

Socialdemokrater och Centern yrkar bifall till förslaget 

men att summan ska vara 425 000 utifrån de uppgifter som förvaltningen tagit fram för skötsel aiv 

badsjöarna 2020. 

Hässleholm den 26 mars 2020 



Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOil 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2020/75-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - Delegat:ionsbeslut KFF februari 2020 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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