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Representanter från teaterföreningen § 29 
Kulturutvecklate Catharina Hjalmarsson § 29 
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Avdelningschef kultur Jens Olsson 
Controller Ingela Olsson 
Sekreterare Monica Lundström 

Connie Asterman (S) 
Jan Ringdahl (SD)) 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

§§ 29 - 32 

Monica Lundström 

Ordförande 

Justerare 

Justerare 

Connie Asterman (S) §§ 29 - 31 

~ () ~ olJd 
J,ri Ringdahl (SD) § 32/ 
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I nformationsärende 
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Utredning - behov av fotbollsplaner Hässleholms Kommun 

KFN Mötestider 2023 

Till Minne - Magnarpskolonin 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 29 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantrådesdatum 
2022-10-13 

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

Beskrivning av ärendet 

• Energisparåtgärder 

• Avtal Actic 

• Uppföljning SAM 

• Bjämums Museum - bidragsansökan 

• Bokbuss - initiativärende SD 

• Extra info: Motion - Powermeet 

• Extra info: Ny badbrygga - Björkvikens badplats 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

4,,0e dfr:t 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 30 

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdati.Jm 
2022-10-13 

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

Beslut 

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. 

Sammanfattning 

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 fardiga när C-planen blir indisponibel sommaren 

2023. 

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

bibehålla de nyttjandebehov som föreligger och för att säkerställa 

fotbollsförbundets krav på standard och säkerhet. 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

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 naturgräsp laner. 

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. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 31 

KFN Mötestider 2023 
Dnr: KFF 2022/103 

Beslut 

SAMlvfANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott remitterar ärendet till kultur- och 
fritidsförvaltningen för vidare beredning. 

Yrkande 

Connie Asterman (S) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och 
fritidsförvaltningen för vidare beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till mötestider 
för kultur- och fritidsnämnden samt dess arbetsutskott 2023. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAlvfMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 32 

Till Minne - Magnarpskolonin 
Dnr: KFF 2022/98 

Beslut 

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. 

Jäv 

Connie Asterman (S) anmäler jäv. 

Yrkande 

Jan Ringdahl (SD) lämnar följande tilläggsyrkande: Kriterierna för framtida bidrag 
ska ses över för att bättre harmoniera med motionärens syfte. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att årligen fördela 100 tkr för "Till minne 
av Magnarpskolonin". 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 inves terings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda 
anläggningar för idrotts- och fritidssysselsåttning samt till samlingslokaler 
eller 

o gagna satsningar och inköp till barn och unga 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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AMMANTRÄDE SPROTOKOLl.. 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

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. Avloppstankeo är utdömd av 
miljökontoret och måste bytas. Klubbhuset har även ett stort behov att byta ut 
fönsterna. Fönsterbyte och trekaroma rhrunn 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 
idrottsa.oläggningens parkeringsy.tor, solskydd på förarställning och funktions 
anpassa området. 

Sösdala Motorklubbs ansöker om 100 tkr i bidrag till en nyare miljövänligare 
hjullastare. Förei;ungen 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. 
Ansöko.ingsbeloppet 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. 

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 erhållet 50 tkr 
Hässleholms RC Buggyklubb erhåller 20 tkr 
Hästhults AIK erhåller 20 tkr 
Zanshin Karateklubb Hässleholm erhåller 10 tkr 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholm.s 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Har beaktats 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Har beaktats 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Har beaktats 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Conny Jöns son 
Enhetschef förenings/ friluftsliv 

Sänt till: 

Berörda föreningar 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering 

c4,oG o4 
Utdraget bestyrkes 
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