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Kulturhuset Vita salongen, 2022-10-27, kl. 13:30-16:00 

Agneta Olsson Enochsson (L), ordförande, Connie Asterman (S), 2:e vice 
ordförande §§ 48-50. §§ 52-55, Margreth Segerstein (M), §§ 49-55, Jörgen K 
Nilsson (M), Sven-Inge Persson (S), Marie Svensson (S), Ann-Kristin Johnsson 
(C), Mikael Björklund (FV),Jan Ringdahl (SD), Jonny Dolkov (SD) . 

Sverre Albinsson 
Gunnel Gustavsson § 48 
Arberesha Sabani § 51 

Gunnel Gustavsson 
Arberesha Sabani 
Marina Hallgren 

Förvaltningschef Anders Rosengren, avdelningschef/kultur Jens Olsson, 
sekreterare Monica Lundström, enhetschef /bibliotek Anette Mjöberg § 48. 

Jonny Dolkov (SD) 
Connie Asterman (S) 

Kultur- och fritidsförvaltningen IY\~1\ cl~ 7.-0?.. 2 - l I ~ 0 f 
§§ 48 - 55 

Monica Lundström 

Ordförande Il @:f: ,{ O/??Jcl/4~ 
AW~ lsson Enochsson (L) 

Justerare ~ ~ 
Jonny Dolkov (SD) 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kultur- och fritidsnämnden 

2022-10-27 

2022-11- 01-

2022-11- Jo 

Kultur- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Innehållsförteckning 

I nformationsärende 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Utredning - behov av fotbollsplaner Hässleholms Kommun 

Till Minne - Magnarpskolonin 

Uppföljning SAM KFF 

SAM- handlingsplan 2023 

SO Motion - vi vill ha tillbaka Power Meet till Hässleholm 

Ny badbrygga - Björkvikens badplats 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 48 

§ 49 

§ 50 

§ 51 

§ 52 

§ 53 

§ 54 

§ 55 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§48 

I nformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

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

Beskrivning av ärendet 

• Energisparåtgärder 

• Avtal Actic 

• Initiativärende SD Bokbuss 

• Bjärnums museum 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

~tE 
Utdraget bestyrkes 

(fO 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Anmälan av delegationsbeslut 
Ajournering 14.15 -15.35 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

KFF 2022/110-1 

Kultur- och Fritidsförvaltningen - KFF delegationslista september 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

<:fD 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Utredning - behov av fotbollsplaner Hässleholms 
Kommun 
Dnr: KFF 2022/100 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. godkänna utredningen 

2 översända den till tekniska förvaltningen i avsikt att beräkna kostnaden och 

ge förslag till finansiering för att därefter sända den till kommunfullmäktige. 

Yrkande 

Ann-KristinJohnsson (C), Connie Asterman (S),Jörgen K Nilsson (M) och 
Sverigedemokraterna yrkar samtliga bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarkvist (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han 

åberopar ett behov av fler 11-mannagräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort. 

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att 

utreda iordningställande av tre nya gräsplaner för fotboll, inklusive lokalisering. 

När utredningen är klar ska tekniska förvaltningen beräkna kostnaden och ge 

förslag till finansiering. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande: 

1. Så fort som möjligt genomföra steg 1 som innebär en förtätning av planer på 

Österåsområdet där två nya gräsplaner anläggs, att infartsvägen för 

Brukshundklubben förändras och att parkeringsyta skapas i södra delen av 

området. Planerna behöver stå färdiga när C-planen blir indisponibel sommaren 

2023. 

2. Under sommar 2023 ersätta befintliga konstgräsplaner på Österås för att kunna 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

JtuE 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

bibehålla de nyttjandebehov som föreligger och för att säkerställa 

fotbollsförbundets krav på standard och säkerhet. 

Förvaltningen förespråkar alternativ 4, vilket innebär att förutom ersätta 

konstgräset, även byta ut befintlig sviktpad men att återanvända befintlig sand och 

gummigranulat. En utredning huruvida det uttjänta konstgrässystemet bör/kan 

återanvändas på exempelvis skolidrottsplatser eller andra ytor bör genomföras. 

Därefter återigen utvärdera behoven innan nästa steg genomförs. 

3. Visar det sig att behoven fortfarande är större än tillgången finns ytterligare 

teoretiska möjlighet att tillskapa ytor för fotboll enligt följande: 

A. I samråd med brukshundklubben se över alternativa placeringar för deras 

verksamhet för att efter en eventuell flytt, anlägga två nya naturgräsplaner. 

B. I samråd med bågskytteklubben se över en alternativ placering för deras 

verksamhet för att efter en eventuell flytt, anlägga en ny hybrid- eller 

naturgräsplan och ny parkeringsyta. 

Om inte någon av dessa alternativa placering kan genomföras, föreslås att en eller 

två av de befintliga naturgräsplanerna på Österås läggs om till konstgräs eller 

hybridgräs med belysning, för att kunna möta behovet av nyttjandetimmar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-13, § 30, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att 
1. godkänna utredningen 
2. översända den till tekniska förvaltningen i avsikt att beräkna kostnaden och 
ge förslag till finansiering för att därefter sända den till kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

J1) 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sänt till: 

Tekniska förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Utdraget bestyrkes 

J1) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 51 

Till Minne - Magnarpskolonin 
Dnr: KFF 2022/98 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. fastställa bidraget enlig förvaltningens förslag 
2. kriterierna för framtida bidrag ska ses över för att bättre harmoniera med 

motionärens syfte. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 

Connie Asterman (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Yrkande 

Ann-Kristin Johnsson (C) och Jörgen K Nilsson (M) yrkar bifall till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskotts förslag. 

Sverigedemokraterna yrkar att bidragen till Västra Torups Byalag om 50 tkr 

Hässleholms RC Buggyklubb om 20 tkr och Hästhults AIK om 20 tkr stryks samt 

Att bidraget till Zanshin Karateklubb Hässleholm om 10 tkr ökas till 15 tkr 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

J1) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag samt Sverigedemokraternas 
yrkande. 
Ordförande ställer båda förslagen under proposition och finner kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskotts förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns:" Den som vill rösta på kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskotts förslag röstar ja. Den som vill rösta på 
Sverigedemokraternas yrkande röstar nej". 

7 ja-röster, 3 nej-röster och 1 avstår lämnas. 

Följande röstar ja: Agneta Olsson Enochsson (L), Arberesha Sabani (MP), 
Margreth Segerstein (M), Jörgen K Nilsson (M), Sven-Inge Persson (S), Marie 
Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C). 

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

Fölande avstår: Mikael Björklund (FV). 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed bifallet kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskotts förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att årligen fördela 100 tkr för "Till minne 
av Magnarpskolonin". 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässl@holms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bidragsberättigade föreningar kan söka bidraget för att: 

o testa ideer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse, 
o stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom 

ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller 
lärande över gränser, 

o ge stöd för investerings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda 
anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler 
eller 

o gagna satsningar och inköp till barn och unga 

Det har inkommit sex bidragsansökningar för 2022. 

Hästhults AIK ansöker om 100 tkr för att ersätta avlopps tanken med en 
trekammarbrun till sitt klubbhus, Hårsjö gamla skola. Avloppstanken är utdömd av 
miljökontoret och måste bytas. Klubbhuset har även ett stort behov att byta ut 
fönsterna. Fönsterbyte och trekammarbrunn uppgår till 340 200 kr. Allmänna 
arvsfonden kan bidra med 238 140 kr. 

Mala IF ansöker om 50 tkr till att köp en ny gräsklippare till fotbollsplanen. 
Föreningen har hittat en begagnad gräsklippare för 65 tkr hos Arnes Motortjänst i 
Vittsjö. 

Hässleholms RC Buggyklubb ansöker om 50 tkr till att förbättra 
idrottsanläggningens parkeringsytor, solskydd på förarställning och funktions 
anpassa området. 

Sösdala Motorklubbs ansöker om 100 tkr i bidrag till en nyare miljövänligare 
hjullastare. Föreningen behöver hjullastaren till planering av banan för att öka 
säkerheten i ungdomsverksamheten. Föreningen behöver 650 tkr och räknar med 
att få 150 tkr för den gamla hjullastaren och har ca 100 tkr i eget kapital. 
Ansökningsbeloppet är 100 tkr. 

Zanshin Karateklubb Hässleholm ansöker om 11 tkr för att arrangera en familjedag 
med övernattning där de ungdomarna i föreningen kan bjuda med kompisar. 
Föreningen vill på så sätt försöka hitta nya deltagare. 
Ansökningsbeloppet är 11 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Västra Torups Byalag ansöker om 50 tkr för att renovera Byastugan efter 
vattenläckage Byastugan är i behöv av nytt tak, isolering, balkar och klädselbrädor. 
Renoveringen är beräknad till 120 tkr- 130 tkr. 

Förvaltningens förslag är att: 

Västra Torups Byalag erhåller 50 tkr 

Hässleholms RC Buggyklubb erhåller 20 tkr 

Hästhults AIK erhåller 20 tkr 

Zanshin Karateklubb Hässleholm erhåller 10 tkr 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Har beaktats 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Har beaktats 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Har beaktats 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-13, § 32, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att: 

1. kultur- och fritidsnämnden fastställer bidraget enlig förvaltningens förslag. 
2. kriterierna för framtida bidrag ska ses över för att bättre harmoniera med 
motionärens syfte. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

crv 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sänt till: 

Berörda Föreningar 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 52 

Uppföljning SAM KFF 
Dnr: KFF 2022/101 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022. 

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

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholm.s 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 53 

SAM- handlingsplan 2023 
Dnr: KFF 2022/109 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer handlingsplan för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2023 för kultur- och fritidsförvaltningen 

Beskrivning av ärendet 

Enligt direktiv från kommunstyrelsen skall varje förvaltning årligen fastställa en 
handlingsplan för hur den ska komma till rätta med brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I syfte att ta fram denna handlingsplan har samtliga 
verksamheter fått svara på frågor i en checklista för att kartlägga sitt eget arbete. 

Frågorna i checklistan är framtagna centralt och samtliga förvaltningar arbetar 
utifrån samma material 

Förvaltningen har sedan gjort en analys av verksamheternas genomgångna 
checklistor och identifierat följande brister. 

• Medarbetare har generellt varierande kunskapsnivå om arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete. 

• Utrymningsövningar behöver genomföras med tätare frekvens i 
verksamheterna. 

• Samordningsansvaret är ej klargjort i alla verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering #~ Utdraget bestyrkes 

JD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utöver detta förs följande punkter över från handlingsplan 2022. 

• Skyddsombud saknas i flera enheter och verksamheten är därmed inte 
indelad i lämpliga skyddsområden. 

• Brister i dokumentation av riskbedömningar har upptäckts. 

• Medarbetaren upplever ett ökat närvarande ledarskap. 

• Andelen medarbetare som upplever att arbetsbelastningen är rimlig över tid 
i förhållande till uppdraget ska öka. 

Ovanstående punkter har sammanställts i en handlingsplan vilken nu föreläggs 
nämnden för fastställande. 

Handlingsplanen samverkas med de fackliga organisationerna 2022-10-24 

Bilagor 
Handlingsplan SAM 2023 

Sänd lista: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren 

F örvaltningschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

J1) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 54 

SD Motion - vi vill ha tillbaka Power Meet till 
Hässleholm 
Dnr: KFF 2022/105 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och skickar detta till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Yrkande 

Ann-Kristin J ohnsson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) har genom Hanna Nilsson och Johan Peltonen lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige där man vill ha tillbaka Power Meet till 
Hässleholm. 

SD vill att berörd nämnd tar kontakt med Power Meet AB för att utreda vad 
kommunen behöver göra för att evenemanget ska komma tillbaka till Hässleholm. 

De vill också att berörd nämnd efter utredningen återkommer med kostnads
beräkning till kommunfullmäktige för beslut samt därefter redan 2023 genomföra 
Power Meet och dess efterföljande cruising tillsammans med Power Meet AB. 

Kommunledningsförvaltningen önskar nämndens yttrande senast 10 oktober 2022. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat motionen och lämnar bifogat 
yrkande. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

J1) 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barnperspektivet 

Är beaktat. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte bedömt. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholm.s 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 55 

Ny badbrygga - Björkvikens badplats 
Dnr: KFF 2022/106 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. från kommunstyrelsen äska om 220 tkr för drift, tillsyn och underhåll av 
Björvikens nya brygga samt 50 tkr som engångspost för år 2023. 

2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att ansvaret för drift, tillsyn och skötsel, 
vilket även omfattar säkerhetsarbetet, åläggs kultur- och fritidsförvaltningen. 

3. uppmana Hässleholms Rotaryförening att inte gravera in namn i 
trämaterialet utan i stället använda brickor av rostfritt stål. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Mikael Björklund (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Ann-KristinJohnsson(C) och Margreth Segerstein (M) yrkar bifall till liggande 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska inkomma 
med ett driftsäskande gällande eventuella kostnader för drift, tillsyn och underhåll 
av en ny brygga vid Björkviken för åren 2023 och framåt. Förvaltningen har 
uppskattat kostnaden till 220 tkr årligen jämte 50 tkr i engångskostnad 2023. 

Bakgrund 
Finjasjön är kommunens största sjö och ligger 5 kilometer söder om Hässleholms 
stad. Det finns flera möjliga placeringar för en badbrygga längs Finjasjöns stränder, 
men det är Björkvikens badplats som är den största och mest välbesökta badplatsen 
runt Finjasjön. Vidare kan Björkvikens badplats även sägas utgöra en samlingsplats 
för flera av de vandringsleder som finns i områdena kring Finjasjön och Hovdala 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

slott. En ny brygga vid denna plats främjar området som turistattraktion och kan 
därmed också bli ett positivt inslag i kommunens samlade marknadsföring. 

Föreningen Hässleholm Rotaryklubb har anmält sitt intresse av att ta på sig 
projektägarskap och finansieringsansvar för uppförandet av badbryggan. Medel för 
genomförandet söks hos Sparbanksstiftelsen 1826 samt hos Allmänna arvsfonden 
samtidigt som ett erbjudande om sponsorskap kommer att gå ut till såväl 
privatpersoner som till näringslivet. 

Föreningen tänker sig en badbrygga enligt nedan: 

• 170- 220 meter lång 

• 3 meter bred 

• 2-meters höjd över reglerat sommarvattenstånd 

• 70-80 kvadratmeters plattform längst ut på bryggan med en bred trappa ner 
till vattnet där vattendjupet är kring 3 meter 

• tillgänglighetsanpassad ramp cirka 100 meter från strandkanten som leder 
ner i vattnet där vattendjupet är cirka 90 centimeter 

• en strandnära och bredare mötesplats med bänkar och bord i bryggans 
första del. 

Föreningens föreslagna byggsätt bedöms inte vara bygglovspliktigt. Bygglov krävs 
om bryggan ska användas för båtförtöjning och i de fall att bryggan byggs med tak. 
Föreningen Hässleholm Rotaryklubb kan dock välja att söka ett frivilligt bygglov för 
att försäkra sig om att allt går rätt till väga kring byggnationen och för att 
kvalitetssäkra densamma. Kostnader för eventuellt bygglov och för den 
strandskyddsdispens som behöver sökas hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
hanteras av föreningen Hässleholm Rotaryklubb. 

Föreningen kommer som projektägare att genomföra projektet med ideell 
arbetskraft och målet är full finansiering genom bidragsansökan och försäljning av 
plankor till privatpersoner och andra byggdelar till företag. Samtliga sponsorer 
kommer att få sitt namn ingraverat i respektive planka eller byggdel. Denna 
förpliktelse gäller i 10 år. Andra sponsorer välkomnas också. Alla sponsorer 
kommer att få ett omnämnande på en infotavla vid bryggan. 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Föreningen avser att överlåta till kommunen att, efter fårdigställande och 
slutbesiktning, ansvara för driften av badbryggan under den tid om 10 år som ska 
löpa innan ett övertagande av badbryggan kan ske - ett övertagande som innebär att 
föreningen överlämnar även ägarskapet av bryggan till kommunen. 

Fastställande av kalkylerade kostnader kan göras först när det står klart hur 
badbryggan kommer att utformas. 

En badbrygga av detta slag räknas som anmälningspliktig vattenverksamhet och det 
måste därmed anmälas hos Länsstyrelsen. Vidare behöver en förfrågan om dispens 
avseende strandskyddet ställas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa 
båda formaliaärenden sköts av den aktuella föreningen, Hässleholm Rotaryklubb, i 
samverkan med den hos kommunen sammansatta projektgruppen. 

Enligt Kommunledningsförvaltningen kommer de återkommande åtgärder som 
krävs ur ett säkerhetsperspektiv gällande badbryggan behöva hanteras av 
kommunens räddningstjänst. Dessa åtgärder innefattar bland annat kontroller av 
vattendjup i syfte att förebygga dykolyckor samt regelbundna undersökningar under 
vattenytan och längs med bryggan för att säkerhetsställa att det inte finns något på 
sjöbotten som kan utgöra fara för den som hoppar eller dyker från bryggan. Det ska 
vidare säkerställas att bryggans byggnadsmaterial är adekvat över tiden och att all 
livräddningsutrustning håller förväntad kvalitet. 

Förvaltningens bedömning 

Det är kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att hela driftsansvaret ska 
åläggas kultur- och fritidsförvaltningen. Därför bör även säkerhetsarbetet åläggas 
förvaltning precis som för andra kommunala badplatser upptagna i den lokala 
ordnings stadgan. 

Förvaltningen har räknat på kostnader och även fått dessa bestyrkta av andra 
kommuner. Som exempel kan nämnas Åhusbryggan som är det närmst jämförbara 
objektet där Kristianstads kommun har en budget om 250 tkr för bryggan trots att 
den är något kortare. 

Förvaltningens beräkning gör gällande att man behöver lägga ca 100 timmar för 
tillsyn under icke-säsong ( cirka 30 min om dagen i sju månader) och ca 400 tim 
under säsong (cirka 2,5 tim per dag från maj-sep), dvs. 500 timmar totalt. 

Detta inkluderar då även kringområdet som förmodligen får fler besök på 
helårsbasis. Förvaltningens erfarenhet vid tidigare bryggor i Finjasjön är också att 
det samlas väldigt många fåglar som smutsar ner. Detta och god väderlek kan 
innebära att driftspersonal kan behöva rengöra bryggan flera gånger varje dag vid 
högsäsong. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

21 (23) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

I kostnaden ingår att besiktiga bryggan utifrån säkerhet (under och på bryggan) 
rengöra, tömma papperskorgar, reparera/ underhålla/ ersätta etc. Eftersom bryggan 
ska anläggas med belysning, bänkar, bord, papperskorgar, livbojar, skyltar mm 
kommer även en ökad driftskostnad för el, underhåll och reparationer och 
ersättning av detta förutom själva planken och räcket. 

Vidare anser förvaltningen att det vore enklare och mer ekonomiskt att i stället för 
att gravera in namn i materialet, gravera in namn på enkla rostfria brickor som 
skruvas fast direkt på underlaget. 

För att hantera uppdraget behöver förvaltningen tillföras medel för årlig drift. 
Dessutom behövs en engångskostnad för maskiner, redskap, båt, och dylikt. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tillför förvaltningen medel enligt nedan: 

Personalkostnad 
Ökade driftskostnader 
(förbrukningsmtrl, el, drivmedel, olja etc) 

Totalt årligen 

Maskiner, redskap, båt, och dylikt. ( engångskost) 

Totalkostnad 2023 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

120 tkr 
100 tkr 

220 tkr 

50 tkr 

270 tkr 

Förslaget bedöms inte ge några betydande konsekvenser för verksamhetens 
brukare, andra än de positiva konsekvenser som en badbrygga för med sig generellt. 

Barnperspektivet 

Björkvikens badplats är idag en mötesplats för många familjer och där finns även en 
lekplats för barnen. Utifrån barnperspektivet bidrar uppförandet av en ny badbrygga 
till att ytterligare förstärka och förbättra platsens friluftsmiljö . 

Miljökonsekvenser 

Erforderliga miljötillstånd behöver hanteras, bland annat vad gäller den 
anmälningsplikt som finns för dylika objekt som kan räknas som vattenverksamhet. 

Facklig samverkan 

Inte aktuell 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Den totala årliga merkostnaden om 220 tkr samt en engångspost om 50 tkr tillförs 
kultur- och fritidsförvaltningen som ersättning för drift, tillsyn och underhåll av 
bryggan. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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