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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

Kulturhuset Vita salongen, 2020-08-26, kl. 13:30-15.50 

Winnie Aronsson (L), ordförande, Connie Asterman (S), 2:e vice ordförande, 
Margreth Segerstein (M), Jörgen. K. Nilsson (M), Sven-Inge Person (S), Ann
I<ristinJohnsson (C), Mikael Björklund (FV),Jan Ringdahl (SD),Jonny Dolkov 
(SD) 

Michael Tingdahl (S) 
Felix Sigeback (SD) 

Gunnel Gustavsson (KD) 
Arberesha Sabani (MP) 

Anders Rosengren, förvaltningschef, Henrik Samevik, avdelningschef, 
Jens Olsson, avdelningschef. 

Jan Ringdahl (SD) 
Jonny Dolkov (SD) 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Kulturhuset 20-09-03 k 113.15 

Justerare 



Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag I bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kultur- och fritidsnämnden 

2020-08-26 

2020-09-04 

2020-09-28 

och fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

c,[tfr 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Innehållsförteckning 

lnformationsärende 

Ändring av föredragningslista 

Bidragsansökan RC Buggy klubb 

Verksamhetsplan 2020 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

KFF - anpassning till fullmäktiges budgetram 2021 reviderad 

§ 46 

§47 

§ 48 

§ 49 

§ 50 

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§46 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

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

Beskrivning av ärendet 

1. Utredning Ridhus 

2. Redovisning KS angående underskott 

3. Enhet för Ungas Fritid 

4. Sommarlovsprojektet 

5. Studiebesök Ridanläggning I<lagshamn 

6. Tyringe Hockey 

7. Kulturhusets framtida innehåll 

8. Restaurang Kulturhuset 

9. Qpoolen hopptorn 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

' 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§47 

SAJMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ändring av föredragningslista 
Dnr: 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra föredragningslistan på så sätt 
att ärende Förändrat lokalbehov -Trädhuset (dnr 2020/166) utgår. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

,j~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Hässleholms 
kommun 

KulturM och fritidsnämnden 

§48 

Bidragsansökan RC Buggy klubb 
Dnr: KFF 2020/182 

Beslut 

Kultur - och fritidsnämnden avslår ansökan med hänvisning till att förvaltningen 
inte har någon budget för denna typ av investeringar samt ger förvaltningen i 
uppdrag att meddela föreningen om var man kan söka medel för 
tillgänglighets anpassning. 

Beskrivning av ärendet 

2019 flyttade Höörs RC Byggy Klubb till Sösdala och bytte namn till Hässleholms 
RC Buggy Klubb. 

Radiostyrd Bilsport eller RB som man vanligtvis förkortar det till är en gren inom 
Svenska Bilsportförbundet vilka sysslar med radiostyrda bilar på bana eller Off
road. Man delar in RB i klasser beroende på bilarnas storlek i förhållande till bilar i 
naturlig storlek och på vilket sätt bilarna drivs fram. 

Hässleholms RC Buggy I<lubb vill anpassa banan i Sösdala för att kunna möta det 
intresse från människor med funktionsnedsättning sorn klubben sett samt var 
rustade inför kommande SM tävlingar. 

Rampen kostar 120 000 kr och en begagnad toalett 50 000 kr. Skåneidrotten är 
positiva till projektet och Hässleholms RC Buggy I<lubb räknar med att 
Skåneidrotten står för kostnaden av rampen. Hässleholms RC Buggy I<lubb ansöker 
härmed om ett bidrag på 50 000 kr till toaletten. 

Då förvaltningen inte har någon budget för denna typ av investeringar föreslås 
kultur- och fritidsnämnden avslå ansökan. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Tillgänglighet för funktionsnedsatta saknas 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

ai~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barnperspektivet 

Tillgänglighet för barn med funktionsnedsättning saknas. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

I<lubben saknar möjlighet att ta emot medlemmar med funktionsnedsättning vilket 
medför uteblivna intäkter. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-19, § 32, följande: 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur - och fritidsnämnden 
besluta att avslå ansökan med hänvisning till att förvaltningen inte har någon 
budget 
för denna typ av investeringar samt ger förvaltningen i uppdrag att meddela 
föreningen om var man kan söka medel för tillgänglighetsanpassning. 

Sänt till: 

Hässleholms RC Buggy I<lubb 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering ;, Utdraget bestyrkas 

c1rt-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Hässleholms 
ko.mmun 

Kultur~ och fritidsnämnden 

§49 

Verksamhetsplan 2020 
Dnr: KFF 2020/167 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av målarbetet 
och antar det som en plan för 2020. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets Väl samt Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en plan för vidare arbete under 2020 
utifrån av nämnden fastställda mål. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-19, § 34, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna förvaltningens 
redovisning av målarbetet och anta det som en plan för 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§50 Ajournering 14.09-14.14 

KFF - anpassning till fullmäktiges budgetram 2021 
reviderad 
Dnr: KFF 2020/113 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet med hänsyn till 
kommande budgetberedning. 

Protokollsanteckning 

Kärnalliansen lämnar protokollsanteckning vilken bifogas protokollet. 

Yrkande 

Centern, Socialdemokraterna samt Folkets Väl yrkar på återremiss med hänsyn till 
kommande budgetberedning. 

Kärnalliansen lämnar skriftligt ändringsyrkande enligt bilaga. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns tre förslag. 

Liggande förslag, Kärnalliansens ändringsyrkande samt Centerns och 
Socialdemokraternas yrkande på återremiss. 

Ordförande frågar om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner 

att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. 

"Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet 
ska återemitteras röstar nej" 

3 st ja-röster och 8 st nej-röster lämnas. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

IJdL 
<1PT 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur~ och fritidsnämnden 

Ledamot/ers Röst Ledamot/ers Röst 

Winnie Aronsson (L) Ja Connie Asterman (S) Nej 
Margreth Segerstein (M) Ja Sven-Inge Persson (S) Nej 
Jörgen K Nilsson (M) Ja Michael Tingdahl (S) Nej 

Ann-Kristin J ohnsson (C) Nej 
Michael Björklund (FV) Nej 
Jan Ringdahl (SD) Nej 
Jonny Dolkov (SD) Nej 
Felix Sigeback (SD) Nej 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat att återemittera ärendet 

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetberedningen av 2021 års budget fick kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att till nämnden ta fram ett underlag över förslag till åtgärder med 
beskrivna konsekvenser för att hålla den av kommunfulhnäktige tilldelade 
budgetramen för åren 2021-2022. Förvaltningen presenterade till nämnden vid 
sammanträdet i mars månad ett diskussionsunderlag vilket beskrev vilka medel som 
saknas för att uppnå en budget i balans tillsammans med möjliga åtgärder och 
konsekvenserna av att genomföra dessa. Vid detta tillfälle var det endast ett 
diskussionsunderlag med möjliga åtgärder och inte ett beslutsförslag att genomföra 
åtgärderna. Budgetberedningen inför 2021 har sedan blivit uppskjuten till hösten 
2020 med anledning av Covid-19 pandemin. 

Kultur- och fritidsnämnden fick sedan i uppdrag av Kommunstyrelsen att oaktat 
budgetberedningen under hösten verkställa nödvändiga åtgärder för att uppnå en 
budget i balans i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen 
för 2021 och framåt. 

Med anledning av detta uppdrag bearbetade förvaltningen diskussionsunderlaget 
och la fram det till beslut i kultur- och fritidsnämnden. Ärendet lämnades till 
nämnden vid sammanträdet i juni men lyftes ut från dagordningen. 

Efter dialog mellan förvaltning och ordförande samt KFNAU är alla parter överens 
om att samtliga förslag i skrivelsen inte är gångbara och att förslaget om att lägga 
ner ett antal av kommunens badplatser skall avföras från listan. Under sommaren 
2020 års varma dagar har behovet av badplatser varit mycket stort, inte minst pga 
att så många semestrat i Sverige. Innan vi ser hur Covid-19 och ett förändrat 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justerin? 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

resande påverkar badplatserna är det inte försvarbart att diskutera nedläggning. 
Därför krävs ytterligare dialog internt i förvaltningen men framför allt mellan 
förvaltning och politik för att ta fram ett annat alternativ för budgetanpassning. 
Förvaltningens föreslår därför nu att nämnden tar beslut om övriga poster 
motsvarande 1 170 rnnkr och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
förslag för återstående 425 tkr senast i november. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-19, § 35, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå kultur- och 
fritidsnämnden anta förvaltningens framtagna förslag till åtgärder motsvarande 
1 170 tkr för att uppnå en budget i balans utifrån den av fullmäktige fastställda 
budgetramen samt att uppdra till förvaltningen senast vid nämndens sammanträde i 
november redovisa förslag på åtgärd motsvarande kvarvarande 425 tkr 

Bilagor: 

1. Kärnalliansens ändringsyrkande 
2. Kärnalliansens protokollsanteckning 

Kultur- och fritidsnämnden 

Juster~·ng 
'I 

c;~ 
Utdraget bestyrkes 
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M 

Yrkande om ändring i skrivelse KFF 2020/113 

l!t.Aqft- \ 

I. Liberalerna 

Kärnalliansen yrkar på ändrade av text och innehåll i skrivelse KFF 2020/113. 

I skrivelse KFF 2020/113 återfinns följande text på sida 2 och 3: 

- Anpassa förvaltningens budget för bidrag med -530 tkr 
- Öka förvaltningens intäktskrav enligt skrivelsen med 400 tkr. 
- Nämndsmöten kommer förläggas med något längre mellanrum vilket kommer innebära färre 

sammanträden. Besparing 40 tkr 
- Ett odefinierat effektiviseringskrav läggs på förvaltningen om 200 tkr 

- Total summa föreslagna åtgärder 1 170 tkr. Resterande 424 tkr föreslår förvaltningen att 
nämnden tar beslut om senast i november. Detta för att möjliggöra den dialog som krävs för att ta 
fram ett hållbart förslag. 

Ny text enligt Kärnalliansens yrkande: 

- Anpassa förvaltningens budget för bidrag med -470 tkr 
- Minska omkostnader för personal med - 1 124 tkr 
- Total summa föreslagna åtgärder 1 594 tkr. 

Kärnalliansen yrkar Kultur-/Fritidsnämnden att besluta: 

att ändra text och innehåll i förslaget KFF 2020/113 enligt ovan. 

Winnie Aronsson (L), Ordförande Kultur-Fritidsnämnden 
Margreth Segerstein (M), Ledamot Kultur-Fritidsnämnden 
Jörgen K. Nilsson (M), Ledamot Kultur-Fritidsnämnden 
Ingvar Bergman (L), Ersättare Kultur-Fritidsnämnden 
Gunnel Gustavsson (KO), Ersättare Kultur-Fritidsnämnden 



M 
'0iLi()?t l. 

I.Liberalerna 

Protokollsanteckning 200826 

Till Kärnalliansens yrkande till ändring i skrivelse KFF 2020/113 vill vi bifoga denna 
protokollsanteckning. 

I skrivelsen från KFF daterad 200817 återfinns förvaltningens förslag till anpassningar till 
budgetram fastslagen av kommunfullmäktige. 

I densamma återfinns exempel på anpassningar som inte efterföljer den viljeinriktning som 
styret under beredningsarbetet arbetat för. Exempel på detta är upptagandet av potentiella 
intäktsökningar och ospecificerade effektiviseringar. 

I den omvärldssituation vi nu befinner oss i och med de ekonomiska prognoser som går att 
få fram är det inte rimligt att förvänta sig intäktsökningar och vid genomlysning är 
effektiviseringar i den storlek som upptagits svårt att finna förtroende för. 

Kärnalliansen tar ett stort ansvar i de budgetberedningar som läggs fram och det råder 
inget tvivel om att det i dagsläget är svårt att finna besparingar i redan hårt drabbade 
verksamheter. 

Hittills under mandatperioden har arbetet resulterat i kompromisser som ett resultat av en 
vilja att vidmakthålla en stor utsträckning av verksamheterna som möjligt. Denna vilja 
gäller även det liggande förslaget. · 

För att kunna vidmakthålla verksamheterna, om än med minskad kapacitet, måste nu 
styrningen av ekonomin även omfatta budgetens ramar för personalomkostnader. 

Winnie Aronsson (L), Ordförande Kultur-Fritidsnämnden 
Margreth Segerstein (M), Ledamot Kultur-Fritidsnämnden 
Jörgen K. Nilsson (M), Ledamot Kultur-Fritidsnämnden 
Ingvar Bergman (L), Ersättare Kultur-Fritidsnämnden 
Gunnel Gustavsson (KO), Ersättare Kultur-Fritidsnämnden 



Hässleholms 
kommun 

Kultur~ och fritidsnämnden 

§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2020/187-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - Delegationslista KFF Juni-Juli 2020 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

vlt~ 
Utdraget bestyrkes 
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