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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Innehållsförteckning 

lnformationsärende § 70 

Ändring av föredragningslistan § 71 

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 § 72 

Mål - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 § 73 

Återremiss ärende KFF 2019/100 beslut om ändringar i KFF § 74 
delegationsordning 

Budgetuppföljning oktober 2020 § 75 

Svar Sd motion - Badhusorganisationen i Hässleholms Kommun § 76 

Svar- motion om järnvägsvagn med servering pä Stortorget § 77 

Initiativärende SD - Kulturhusets framtid § 78 

Initiativärende S föreningsstödet § 79 

Anmälan av delegationsbeslut § 80 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

ci~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§70 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

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

Beskrivning av ärendet 

1. Markan 

2. Föreningars betalningsförmåga 

3. Kompetensförsörjningsplan 

4. Hästveda Hantverksgård 

5. Covid-19 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering U1draget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Ändring av föredragningslistan 
Dnr: 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att ändra föredragningslistan på det sätt att de 
initiativärende som väcks vid sammanträdets början läggs till dagordningen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

_JJJ1 
(Jtti'ff-

Utdrage1 bestyrkes 

5 (24) 



Hässleholms 
kommun 

Kultur· och fritidsnämnden 

§72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
Dnr: KFF 2020/215 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Den årliga uppföljningen ska ge svar på om verksamheten uppfyllt sina 
arbetsmiljömål och om åtgärder har genomförts enligt handlingsplanen. 

Uppföljningen inom varje förvaltning ska rapporteras till respektive nämnd för 
bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas, samt redovisa resultatet till 
Kommunledningsförvaltningen som sedan med förvaltningarnas uppföljning som 
grund gör en övergripande sammanställning. Denna ska därefter redovisas till 
kommunstyrelsen. 

Sammanställning ska minst omfatta de rubriker som anges i checklistan för uppföljning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av uppföljningen ska redovisas i 
kommunens bokslut vilket fastställs av fullmäktige. 

Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning 2020 visar nedanstående resultat. 

Adekvat utbildning 
För verksamhetspersonal 

Stress, oro för besparingar 
och organisation 

Arbetsmiljöpolicy ej 
känd i hela organisationen 
Ingen skydds
organisation 

Kultur- och fritidsnämnden 

Åtgärd 

Utbildning, riskanalys 

Löpande information 
från chefer. 

Uppdatera och informera 

Besluta om ny arg.samt 
samverka om ny skydds
organisation. 

Uppnått enligt plan 

Uppnått enligt plan 

Ej uppnått förs vidare till 
handlingsplan 2021. 
Ej uppnått, förs vidare till 
handlingsplan 2021 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ensamarbete till följ 
av besparingar 

Låg sysselsättnings
grad 

Utvärdera och följa upp Uppnått enligt plan 
konsekvenser av personal-
neddragningar. 

Genomsnittlig syssel- Uppnått enligt plan 
sättningsgrad för anställd 
med månadslön ska vara 
än90% 

Kommentar kring ej uppnådda punkter ur handlingsplanen. 

Arbetsmiljöpolicy ej känd i hela organisationen. 

Arbetsmiljöpolicyn blev klar och skickades ut i oktober månad till samtliga medarbetare. 
Den kommer under våren gås igenom på APT. 

Ingen skyddsorganisation. 

Det saknas idag skyddsombud i flera verksamheter samt huvudskyddsombud i 
förvaltningen. Tät dialog föreligger med de fackliga organisationerna kring hur detta ska 
kunna lösas. 

Facklig samverkan 

Ärendet har samverkats i förvaltningens samverkansgrupp den 14 december 2020. 

Sänt till: 

HR avdelningen Kommunledningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§73 

Mål - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr: KFF 2020/227 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner målen för den organisatoriska och 
psykosociala arbetsmiljön 2021 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen ska årligen fastställa och följa upp arbetsmiljömål och genomföra 
åtgärder enligt handlingsplanen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett antal mål avseende den 
organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön för verksamhetsåret 2021 och föreslår 
att kultur- och fritidsnämnden godkänner dessa. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Samverkas 2020-12-14 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Sänt till: 

HR avdelningen, Kommunledningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

-~i./Bf- ÖD 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§74 

0 

Aterremiss ärende KFF 2019/100 beslut om ändringar i 
KFF delegationsordning 
Dnr: KFF 2020/226 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer ny delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden i Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Av olika anledningar ser förvaltningschefen att justering av nämndens 
delegationsordning behöver ske enligt följande: 

PunktA7: 
Punkten tas bort med hänvisning till att nämndens reglemente reglerar 
närvarorätt vid nämndens sammanträden. 

PunktB2: 
Tidigare skrivning: 

Anställning av chefer inklusive lbnesättning 
Ska ändras till: 

Anställning, entledigande samt omfarhandling av chefer inklusive lbnesättning 
PunktB3: 
Tidigare skrivning: 

Anställning av personal utom chefer inklusive lbnesättning inom budget 

Ska ändras till: 
Anställning, entledigande samt omfarhandling av personal utom chefer inklusive 
lönesättning inom budget 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Motiveringen bakom ändringen är att det för närvarande inte står något om 
avveckling av personal vilket det bör göra. Då inte endast anställning av 
personal förekommer. 

PunktBS: 
Ny punkt som tillkommit. 

Motiveringen är att om en arbetsrättslig åtgärd behöver vidtas så bör 
denna utdelas av närmaste chef som har hela historiken bakom 

åtgärden samt daglig kontakt med medarbetaren. I dagsläget kan 
endast förvaltningschefen utdela sådan åtgärd. 

PunktC 10: 
Tidigare skrivning: 

Omdisponering av driftbudget inom samma verksamhet om 2 positioner 
Ska ändras till: 

Omdisponering av driftbudget inom samma verksamhet om 5 positioner 

Motiveringen är att den tidigare skrivningen ej längre är tillämplig med 
hänvisning till nya statliga regler. 

PunktC12: 
Tidigare skrivning: 

Besluta om nedsättning av taxa eller 0-taxa for fa'reningar under en begränsad tid om högst 3 
månader på grund av brist i anläggningen. 

Ska ändras till: 

Besluta om nedsättning av taxa eller 0-taxa for forhyrning av lokaler under en begränsad tid om 
hogst 3 månader. 

Vidare ändras ordningen så att delegation från AU möjliggörs. 
Motiveringen är att det I dagens läge kan krävas snabba beslut kring förhyming 
av lokaler inte bara för föreningar utan även andra parter. Likaså kan 
anledningen likväl vara kopplad till andra omständigheter än brister i lokal eller 
anläggning. 

PunktC15: 
Har tagits bort. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur~ och fritidsnämnden 

Motiveringen bakom ändringen är att i budgeten för 2020 har medel 

till projektbidrag dragits in. Därför bör även delegationen dras in. 

Tidigare punkten C 16 oförutsett konto är efter revideringen ny punkt C 15. 

Ny rubrik "E" Verksamhet 
Ny punkt El. 
Beslut om förändrade permanenta öppettider i verksamheter och anläggningar där 
allmänintresset är att anses stort. 
Motiveringen är att förvaltningen själv kan besluta om öppettiderna i anläggningar och 
verksamheter. Men där allmänintresset är att anses som stort bör ett politiskt beslut I 
frågan tas. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren 

Förvaltningschef 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-03, § 57, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden fastställer ny delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden i Hässleholms kommun 

Sänt till: 

I<:ommunledningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

~CM' 
Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§75 

Budgetuppföljning oktober 2020 
Dnr: KFF 2020/230 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Helårsprognos för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter per 
oktoberuppföljningen visar på ett underskott på -3,9 mnkr. Underskottet beror på 
minskade intäkter, som är ett resultat av avbokade lokaler och inställda evenemang 
med anledning av Covid-19 pandemin. 
Förvaltningen har tappat intäkter på drygt 4 mnkr med anledning av avbokade 
lokaler och inställda evenemang. 
Personalkostnaderna visar på överskott genom att ny verksamhet inte ger 
helårseffekt, men även genom att personalstyrkan, där det varit möjligt, har 
förändrats för att försöka matcha de förhållande som varit under året. 
Förvaltningen har även haft en del stora kostnader såsom brand i ismaskin, vilket 
kommunens försäkring inte täckte, måla om plattan i ishallen på Österås, 
personalkostnader för kommunens projekt med ferieungdomar, bevakningsskydd 
på grund av stökig miljö i anslutning till biblioteket, stöld av datorer och 
skadegörelse av fordon samt sliten maskinpark som är i behov av mycket 
reparationer och underhåll 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-11-12, § 53, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner budgetuppföljning oktober 2020. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§76 

Svar Sd motion - Badhusorganisationen i Hässleholms 
Kommun 
Dnr: KFF 2020/223 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. bifalla motionen i den del gällande att utreda de ekonomiska kostnaderna 
och att ta fram en plan för att renovera badhusen i Hässlehohus 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. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Johan Peltonen (SD) yrkar på återremiss. 

Ann-Kristin Johnsson (C) och Mike! Björklund (FV) yrkar båda bifall till liggande 
förslag. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 
Liggande förslag och Johan Peltonens återremissyrkande. 

Ordförande ställer båda förslagen under proposition och finner Johan Peltonens 
återremissyrkande bifallet. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

)JA<; 
oi10 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla Johan Peltonens 
återremissyrkande röstar ja. Den som vill bifalla liggande förslag röstar nej" 

5 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Johan Peltonen (SD), Connie Asterman (S), Michael Tingdahl (S) 
Marie Svensson (S), Jan Ringdahl (SD), Jonny Dolkov (SD). 

Följande röstar nej: Winnie Aronsson (L) Margreth Segerstein (M), Gunnel 
Gustavsson (KD), Ann-KristinJohnsson (C), Mikael Björklund (FV). 

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har av Kommunledningsförvaltningen fått 
Sverigedemokraternas (SD) motion, "Badorganisationen i Hässleholms 
kommun" för yttrande. Svaret ska vara kommunjuristen tillhanda senast den 
31 december 2020. 

SD föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska: 

- utreda de ekonomiska kostnaderna och att ta fram en plan för att renovera badhusen i 
Hässleholms kommun 

- genomföra ovanstående renovering 

- ta fram en långsiktig underhållsplan för badhusen så att de framgent hålls i gott skick 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver som bekant endast verksamheten i 
badhusen och har sedan tidigare visat på bristande underhåll och utbytesbehov av 
bland annat ventilations- och vattenreningssystem. Eftersom motionens förslag inte 
berör nya lokalbehov utan snarare underhåll och planer för befintliga badhus, bör 
uppdraget ovan hamna 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. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

c4wt-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Badhus ska anpassas efter användarnas behov men måste också konstrueras för 
både lång livslängd och litet behov av underhåll. De badande, vattnet, luften och 
material samspelar med varandra och omgivningen. Fukt- och korrosions
problematiken gör badhusen unika. Den varma fuktiga miljön i badhusen är inte 
bara attraktiv för människor utan också för mikroorganismer. Kloret både hjälper 
och stjälper, trikloraminer och trihalometaner är stora problem för badhus. 

Underhåll av badet är därför viktigt för att minimera värdeförluster - ett 
förebyggande underhåll är helt enkelt en god investering. Arliga statusbesiktningar 
med en periodisk underhållsplan i botten lägger grunden för det mest ekonomiska 
underhållet. Energi bör sparas, men det får inte gå ut över vatten- och luftkvalitet 
eller gynna korrosion. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har därför inga invändningar mot att den senaste 
statusinventeringen (2019) uppdateras och att det bringas klarhet i befintliga 
simhallars tekniska status. Att ha fungerade långsiktiga underhållsplaner är också 
helt nödvändigt för denna typ av anläggningar. Det vore klokt att i samma uppdrag 
även belysa verksamhetens behov och anläggningarnas ändamålsenlighet - först då 
får man en helhet och ett korrekt beslutsunderlag. Till följd därav föreslås att 
tekniska förvaltningen som fastighetsägare, gör uppdateringen av 
statusinventeringen i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förvaltningen föreslår nämnden att bifalla motionen i den del 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. Däremot föreslår förvaltningen nämnden 
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. 

I motionen pekar SD också på att man vill bygga ett nytt badhus på Norden som 
inriktar sig mot barnfamiljer och rekreation. Förvaltningen vill understryka att 
utifrån ekonomi- barn-, miljö-, energi-, arbetsmiljö och inte minst 
verksarnhetsperspektivet är det olämpligt att ha två badhus i centrala Hässleholm 

Henrik Samevik 

Avdelningschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

Juste~~"J. 

d~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-03, § 55, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att: 

1. bifalla motionen i den del 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. 

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justerin~ 

,lfiL 
cAifVI 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§77 

Svar- motion om järnvägsvagn med servering på 
Stortorget 
Dnr: KFF 2020/235 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden skickar, i enlighet med beslutat ändtingyrkande, 
följande yttrande till Kommunledningsförvaltningen: En tågvagn är en gigantisk 
skapelse som kommer att förvanska bilden av Stortorget. Stadshotell, intilliggande 
äldre byggnader samt konstverket Våren kommer att hamna i skuggan och inte i 
blickfånget. 

Yrkande 

Jan Ringdahl (SD) lämnar följande ändtingsyrkande: En tågvagn är en gigantisk 
skapelse som kommer att förvanska bilden av Stortorget. Stadshotell, intilliggande 
äldre byggnader samt konstverket Våren kommer att hamna i skuggan och inte i 
blickfånget. 

Johan Peltonen(SD) instämmer i Jan Ringdahls (SD) yrkande. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Liggande förslag och Jan Ringdahls (SD) ändringsyrkande. 

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 Jan Ringdahls (SD) ändringsyrkande röstar nej. 

2 ja-röster och 9 nejröster lämnas. 

Följande röstar ja: Gunnel Gustavsson (KD), Ann-Kristin Johnsson (C). 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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SArvrMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Följande röstar nej: Winnie Aronsson (L), Johan Peltonen (SD), Connie Asterman 
(S), Margreth Segerstein (M), Michael Tingdahl (S), Marie Svensson (S), Mikael 
Björklund (FV),Jan Ringdahl (SD),Jonny Dolkov (SD). 

Kultur- och fritidsnämnden har därmed bifallit Jan Ringdahls(SD) ändringsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

En motion har inlämnats från centerpartiets Johan Hammarqvist om att utveckla 
stadsbilden genom placering av järnvägsvagn med servering vid Stortorget. I 
motionen föreslås att en järnvägsvagn placeras på Stortorget och inreds till 
servering/bar. Motionären hänvisar till den tydliga kopplingen mot Hässleholm som 
knutpunkt för järnväg men även till det faktum att det anknyter till den nya depån 
på Kärråkra samt utbildning inom tågteknik. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-03, § 56, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå kultur- och 
fritidsnämnden att skicka nedanstående yttrande till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRAf)ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§78 

Initiativärende SO - Kulturhusets framtid 
Dnr: KFF 2020/248 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden skickar ärendet till kultur- och fritidsförva1tningen för 
beredning 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet skall avgöras idag eller skickas för 
beredning och finner att ärendet skall skickas för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna väcker vid mötets början ett initiativärende gällande 

Kulturhusets framtid. 

Kulturhuset i Hässleholm är en plats för våra medborgare att mötas, samtidigt som 
man kan ta del av utbudet av kulturupplevelser som vi menar var grunden till att 
detta fantastiska hus överhuvudtaget upprättades. 

Kulturhuset har under flera år changerat till att idag bli en plats som är väldigt 
mycket annat är en mötesplats för kulturupplevelser. 

Sverigedemokraterna vill ta ett omtag för att vårt Kulturhus åter ska bli den plats för 
kulturupplevelser det en gång var och vi kommer i detta initiativärende föreslå en 
rad åtgärder för att vi ska få det resultat vi önskar. Kulturhuset behöver restaurang 
och tillgång till pausservering, dock menar vi att den senaste tidens försök att få till 
detta har varit för krångliga med orimligt höga ambitioner. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
komm.un 

Kultur- och fritidsnämnden 

På grund av ovanstående yrkar sverigedemokraterna: 

- Att Kulturhusets Restaurang och Cate upphandlas var för sig i god dialog med 
berörda 
nämnder. 

- Att pausserveringen på Kulturhuset upphandlas för sig själv med sänkta 
ambitionsnivåer som även kan innefatta kalla måltider. 

Bilaga: 

SD Initiativärende Kulturhusets framtid 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jrf 

20 (24) 



2020-10-29 

Initiativärende 

"Kulturhusets framtid" 

Tiii Kultur- och fritidsnämnden i Hässleholm 

Kulturhuset i Hässleholm är en plats för våra medborgare att mötas, samtidigt som man kan 

ta del av utbudet av kulturupplevelser som vi menar var grunden till att detta fantastiska 

hus överhuvudtaget upprättades. 

Kulturhuset har under flera år changerat till att idag bli en plats som är väldigt mycket annat 

är en mötesplats för kulturupplevelser. 

Sverigedemokraterna vill ta ett omtag för att vårt Kulturhus åter ska bli den plats för 

kulturupplevelser det en gång var och vi kommer i detta initiativärende föreslå en rad 

åtgärder för att vi ska få det resultat vi önskar. Kulturhuset behöver restaurang och tillgång 

till pausservering, dock menar vi att den senaste tidens försök att få till detta har varit för 

krångliga med orimligt höga ambitioner. 

På grund av ovanstående yrkar sverigedemokraterna: 

- Att Kulturhusets Restaurang och Cafä upphandlas var för sig i god dialog med berörda 

nämnder. 

- Att pausserveringen på Kulturhuset upphandlas för sig själv med sänkta 

ambitionsnivåer som även kan innefatta kalla måltider. 

~ 
<:O ef 

Johan Peltoni (SO) 

I 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§79 

Initiativärende S föreningsstödet 
Dnr: KFF 2020/249 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar regler och riktlinjer för bidrag, 
lokalsubventioner, skötselavtal, kulturpris och stipendier med undantag av 
Kommunala pensionärsrådet, samrådsgruppen och handikapporganisationer. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna deltar ej i beslutet. 

Yrkande 

Socialdemokraterna yrkar att ärendet återinförs på dagordningen och avgörs idag. 

Socialdemokraterna yrkar bifall till Förvaltningens förslaget med undantag av 
Kommunala pensionärsrådet, samrådsgruppen handikapporganisationer som 
lyfts ur och behandlas senare eftersom de lyder under reglementen. 

Johan Peltonen (SD) yrkar bifall till Socialdemokraternas förlag. 

Ann-KristinJohnsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Connie 
Astermans (S)ändringsyrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återinföras på dagordningen 
och behandlas idag eller återremitteras för vidare beredning och finner att ärendet 
skall återinföras och behandlas idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: 

"Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska 
återremitteras för beredning röstar nej". 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

Lid 
c!VM~ 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Johan Peltonen (SD), Connie Asterman (S), Michael Tingdahl(S), 
Marie Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C),Jan Ringdahl (SD),Jonny Dolkov 
(SD). 

Följande röstar nej: Winnie Aronsson (L), Margreth Segerstein (M), Gunnel 
Gustavsson (KD), Mickael Björklund (FV). 

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat att ärendet ska återinföras på 
dagordningen och behandlas idag. 

Ordförande ställer därefter liggande förslag mot Socialdemokraternas 
ändringsyrkande under proposition och finner liggande förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: 

"Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. Den som vill bifalla 
Socialdemokraternas ändringsyrkande röstar nej". 

8 -nej röster lämnas 3 avstår från att rösta. 

Följande röstar nej: Johan Peltonen (SD), Connie Asterman (S), Michael Tingdahl 
(S), Marie Svensson (S), Ann-Kristin Johnsson (C), Mikael Björklund (FV),Jan 
Ringdahl (SD), Jonny Dolkov (SD). 

Följande avstår: Winnie Aronsson (L), Margreth Segerstein (M), Gunnel 
Gustavsson (KD). 

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat enligt Socialdemokraternas 
ändringsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna väcker vid mötets början ett initiativärende om återinförande 
Av ärendet avseende regler och bidragssystem på dagordningen. 

Initiativärende till kultur- och Fritidsnämnders möte den 17 december 2020 

Socialdemokraterna vill att ärendet avgörs i dag för att underlätta för förvaltningen 
att kommunicera med föreningarna i god tid samt att skapa möjligheter till att öka 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

ottt "JV 
Utdraget bestyrkes 
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'Cl"'O' ,, 'O',, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur~ och fritidsnämnden 

aktivitetsbidraget som ligger helt i linje med det beslut som nämuden enats om att 
satsa på barn och ungdomar. 

"Bidrag och stödsystem" 

• Stödutredning 

o Förenkla för föreningarna 

o Förändra bidragsregler för att öka verksamhets bidraget 

o Förtydliga regelverket 

• Ett samlat regelverk för förvaltningen 

• Bygdegårdsbidraget 

Socialdemokraterna yrkar att ärendet återinförs på dagordningen och avgörs idag. 

Socialdemokraterna yrkar bifall till förvaltningens förslag med undantag av 
Kommunala pensionärsrådet, samrådsgruppen handikapporganisationer som 
lyfts ur och behandlas senare eftersom de lyder under reglementen. 

Bilaga: 

Initiativärende 
Förvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialdemokraterna 
FRi\MTIDSf>1\RTlf:T 

Initiativärende till kultur- och Fritidsnämnders möte den 17 december 2020 

Socialdemokraterna vill att ärendet avgörs i dag för att underlätta för Förvaltningen att 

kommunicera med Föreningarna i god tid samt att skapa möjligheter till att öka aktivitetsbidraget 

som ligger helt i linje med det beslut som nämnden enats om att satsa på barn och ungdomar. 

"Bidrag och stödsystem" 

• Stödutredning 

o Förenkla för föreningarna 

o Förändra bidragsregler för att öka verksamhetsbidraget 

o Förtydliga regelverket 

• Ett samlat regelverk för förvaltningen 

• Bygdegårdsbidraget 

Socialdemokrater yrkar att ärendet återinförs på dagordningen och avgörs idag. 

Socialdemokraterna yrkar bifall till Förvaltningens förslaget med undantag av Kommunala 

pensionärs rådet, sam rådsgruppen handikapporganisationer som lyfts ur och behandlas senare 

eftersom de lyder under reglementen. 

Hässleholm den 17 december 2020 

&mie a,Wtman ( s) 



Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

Anmälan av delegationsbeslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2020/246-1 
Kultur- och Fritidsförvaltningen - KFF -Delegationsärende november 2020 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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