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Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden 
Torsdagen den 2 mars 2023, kl. 13:30 
Kulturhuset sammanträdesrum plan 2 
 
I tur att justera:  Connie Asterman (S) 
Ersättare:  Margreth Segerstein (M) 
Tid och plats för justering: Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

Föredragningslista    
 

 Ärenden Till  

1. Upprop    

2. Protokollsjustering    

3. Godkännande av dagordning    

4. Informationsärende    

5. Anmälan av delegationsbeslut    

6. Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2023  

Handlingar  

 • Protokollsutdrag § 4 KFNAU 2023-02-09. 
 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-31 
 • Verksamhetsbidrag kulturföreningar 
Hässleholm 2021–2023 förslag. 
   
 

  

7. 

 

Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 2023  

Handlingar  

 • Protokollsutdrag § 5 KFNAU 2023-02-09. 
 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-31 
 • Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 
Hässleholm 2020–2023 förslag. 
  

  

  

Hässleholms 
kommun 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 

8. Bokslut KFF 2022  

Handlingar  

 • Protokollsutdrag § 3 KFNAU 2023-02-09. 
 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-27 
 • KFN Bil 4 Avvikelseanalys drift - Över- och 
underskottshantering 2022. 
 • KFN Bil 5a Avvikelseanalys inv - Över- och 
underskottshantering 2022. 
 • Sammanställning Nyckeltal - verksamhetsmått 
2022. 
 • KFF Personalnyckeltal 2022. 
 • KFF 2023-17-6 KFN vht-berättelse 2022  
 

  

9. KFF internbudget 2023  

Handlingar  

 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-31 
 • KFF Investeringsplan 2023. 
 • KFN Budget 2023 Personal Mtrltj Intäkter. 
 

  

10. KFF investeringsplan 2024–2026  

Handlingar  

 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-23 
 • Investeringsplan 2024–2026. 
 

  

11. KFN nämndplan med mål 2023  

Handlingar  

 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-31 
 • KFF nämndplan med mål och internbudget 
 

  

12. Lokalbehovsplan KFF 2024–2028  

Handlingar  

 • KFF tjänsteskrivelse 2023-02-01 
 • Lokalbehovsplan 2024–2028 KFF. 
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13. Justering av taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser- reviderad  

Handlingar  

 • Protokollsutdrag § 6 KFNAU 2023-02-09 
 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-30 
 • Taxor, normer och uthyrningsbestämmelser 
2023 reviderad 
 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-12 
 • Justering av taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser 
 

  

14. Ungdomsråd samt ungas inflytande i 
Hässleholm  

Handlingar  

• Protokollsutdrag § 7 KFNAU 2023-02-09 
• KFF tjänsteskrivelse 2022-11-28 
 

  

15. Svar på motion om att minska antalet 
pappersutskrifter  

Handlingar  

 • Protokollsutdrag § 80 KSAU 2022-08-17 
 • KFF tjänsteskrivelse 2023-02-20 
 

  

16. Förtydligande av ärende KFF 2023/6 val till 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Handlingar  

 • KFF tjänsteskrivelse 2023-02-21 
 

  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Paul Thurn 
Ordförande 

Monica Lundström 
Sekreterare 
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Datum Diarienummer 

2023-01-31 KFF 2023/23 

      

 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare 
Nämndsekreterare Monica Lundström 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
monica.lundstrom@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Information KFN 2023-03-02 
  

 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur. Och fritidsnämnden har tagit del av informationen och lägger med 
godkännande ärendet till handlingarna. 

  

Beskrivning av ärendet 

 Information enhet för Unga Markus Jensen 

 Plan för energisparåtgärder 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej tillämpligt 

Barnperspektivet  

Ej tillämpligt 

Miljökonsekvenser  

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förvaltningens förslag till beslut 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej tillämpligt 

 

 

Bilagor 

Plan för energisparåtgärder 

 

 

Sändlista: 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Monica Lundström 

Nämndsekreterare 
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Datum Dnr: 
2023-02-09  

  
 
 

Handläggare 
Anders Rosengren 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Hässleholm Kulturhus 
0451-26 71 01   
anders.rosengren@hassleholm.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

 
Postadress: Box 223, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset, Vattugatan 18 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 
E-post: kultur@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
 

 

 

Energisparplaner kultur- och fritidsförvaltningen 2023 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick under slutet av 2022 två olika uppdrag 
kring el och elförbrukning. Syftet med uppdragen var dels att se över hur 
energiförbrukningen kan minskas för att kommunen ska nå sitt mål om en total 
minskning om 15% och dels att titta på hur verksamheten kan hantera ett 
planerat eller oförutsett strömavbrott beslutat av Svenska kraftnät och hur 
verksamheten kan bedrivas under avbrott samt under återuppstart. 
 
Nedan följer redovisning av de två uppdragen. 
 

1. Uppdrag nr 1, energisparplaner. 
Uppdraget togs fram i konsensus i kommundirektörens ledningsgrupp 
då samtliga förvaltningar behöver se över sin energiförbrukning i syfte 
att nå det mål som specificerats av kommunfullmäktige. 
 
Nedan följer respektive verksamhets plan för att minska 
energianvändandet. Generellt handlar mycket om lampor och vatten 
men även åtgärder gällande tillfälligt avstängd service på anläggningar 
finns med såsom stängda bastur.  

 
 
Energisparåtgärder Österås IP 

   Ok Avvikande 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 

  

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 

  

Huvudbastun dam- och herr stängs ner måndag, tisdag och söndag. 
 

  

Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.   

Hässleholms 
kommun 
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Energisparåtgärder Tyrs Hov 

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning blir släck och att alla dörrar är stängda ordentligt. 

  

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.   

Var noga med att verksamhetsytor är nedsläckta när det inte bedrivs 
verksamhet. Allt från gym, idrottshall, ishall, motionslokaler, tyrehallen 
och alla andra verksamhetslokaler.  

  

När verksamheten är i gång på våra fotbollsplaner, se till att endast 
använda planbelysning när behovet finns och det är bokat.  

  

Planera noga när det kommer till automatbevattning, mät gärna med 
fuktmätare en extra gång.  

  

Se över luxtal och förbrukning där vi har belysning på våra fotbollsplaner. 
Anpassa luxtal efter verksamhet och eventuella förbundskrav men håll 
luxtal på lägre nivå vid exempelvis träningar. 

  

Håll garage och förråd stängda. Sänk hellre värmen än att vädra ut värme, 
bättre med en jämn lagom temperatur. Sänk även den generella 
temperaturen i dessa lokaler. Säkerställ att temperaturen räcker för att inte 
skada saker som förvaras i uppvärmde utrymme, som gräsfrö, gödning, 
linjeringsfärg, kem, städmaterial och liknande.  

  

Inga onödigt inkopplade värmefläktar bör vara inkopplade om nöden inte 
kräver detta.  
 

  

Inkludera alla medarbetare i elspar, se till att alla förstår och är beredda att 
dra sitt strå till stacken. Alla kw räknas.  
 

  

   Ok Avvikande 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 

  

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 
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Energisparåtgärder Qpoolen 

Huvudbastun dam- och herr stängs ner måndag, tisdag och söndag. 
 

  

Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.   

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning blir släck och att alla dörrar är stängda ordentligt. 

  

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.   

Var noga med att verksamhetsytor är nedsläckta när det inte bedrivs 
verksamhet. Allt från gym, idrottshall, ishall, motionslokaler, tyrehallen 
och alla andra verksamhetslokaler.  

  

När verksamheten är i gång på våra fotbollsplaner, se till att endast 
använda planbelysning när behovet finns och det är bokat.  

  

Planera noga när det kommer till automatbevattning, mät gärna med 
fuktmätare en extra gång.  

  

Se över luxtal och förbrukning där vi har belysning på våra fotbollsplaner. 
Anpassa luxtal efter verksamhet och eventuella förbundskrav men håll 
luxtal på lägre nivå vid exempelvis träningar. 

  

Håll garage och förråd stängda. Sänk hellre värmen än att vädra ut värme, 
bättre med en jämn lagom temperatur. Sänk även den generella 
temperaturen i dessa lokaler. Säkerställ att temperaturen räcker för att inte 
skada saker som förvaras i uppvärmde utrymme, som gräsfrö, gödning, 
linjeringsfärg, kem, städmaterial och liknande.  

  

Inga onödigt inkopplade värmefläktar bör vara inkopplade om nöden inte 
kräver detta.  
 

  

Inkludera alla medarbetare i elspar, se till att alla förstår och är beredda att 
dra sitt strå till stacken. Alla kw räknas.  
 

  

 Ok Avvikande 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 
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Energisparåtgärder Hässleholmsgården 

 

 

 

 

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 

  

Huvudbastun dam- och herr stängs ner måndag, tisdag och söndag. 
 

  

Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.   

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning blir släckt. 

  

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.   

Endast tända upp 50% av belysningen i simhallen.   

 Ok Avvikande 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 

  

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 

  

Bastun endast öppen följande tider 
Varmbadet: Sätter endast igång vid bokningar 
Motionsdelens bastu stänger vi med 50% 
 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.   

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning blir släckt. 

  

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 
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Energisparåtgärder friluftslivet 

 

 

 

Energisparåtgärder Bjärnum simhall 

 Ok Avvikande 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 

  

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 

  

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning blir släckt. 

  

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.   

Tända belysningen på motionsspåren en timme senare på morgonen och 
släcka en timme tidigare på kvällen 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.  Ok Avvikande 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 

  

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 

  

Bastun endast öppen följande tider: 
Måndag kl:7-11 
Tisdag, onsdag kl: 14.30-19.30 
Torsdag kl:14.30-21 
Fredag kl:7-9 + 14.30-19.30 
Lördag, söndag kl:11-17 
 

  

Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.   

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning är släckt. 
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Energisparåtgärder Hovdala Slott 

 

 

 

Energisparåtgärder kulturhus (kontor och scener och salonger) 

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 

  

 Ok Avvikande 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 

  

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 

  

 
Minska ner belysningen i lokalerna när det inte är öppet för besökare. 

  

Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.   

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning blir släckt. 

  

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.   

Byte till ledlampor i den mån budgeten tillåter det.   

Se över temperaturen i lokalerna. Går det att sänka temperaturen i de rum 
som inte används så ofta 

 12,4 C i 
Slottet, 18 
C resten 

Använd energisparprogram på diskmaskinen.  Handdisk 

Vädra snabbt och ordentligt istället för att låta ett fönster stå på glänt.   

 Ok Avvikande 



 7(16) 
 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Postadress: Box 223, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset, Vattugatan 18 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 
E-post: kultur@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
 

 

 

 

 

Energisparåtgärder Biblioteken 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 

  

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 

  

 
Minska ner belysningen när så är möjligt på såväl kontor som 
konferensutrymmen och scener. 

  

Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.   

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning blir släckt. 

  

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.   

Byte till ledlampor i den mån budgeten tillåter det.   

Se över temperaturen i lokalerna. Går det att sänka temperaturen i de rum 
som inte används så ofta 

  

Använd energisparprogram på diskmaskinen.   

Vädra snabbt och ordentligt istället för att låta ett fönster stå på glänt.   

 Ok Avvikande 

Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) 
går ner i energisparläge när de inte används. 

  

Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte 
skärmsläckare. 

  

 
Minska ner belysningen i biblioteket när det inte är öppet för besökare. 

  

Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.   

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. För att undvika 
värmeförlust. 

  

Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se till att all 
belysning blir släckt. 
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Energisparåtgärder Ung Fritid 

 

 

 

Var uppmärksam på droppande vattenkranar, vid fel anmäls i Vitec 
(meddela vaktmästare som lägger in det). 

  

Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga.   

Byte till ledlampor i den mån budgeten tillåter det.   

Se över temperaturen i lokalerna. Går det att sänka temperaturen i de rum 
som inte används så ofta 

  

Använd energisparprogram på diskmaskinen.   

Vädra snabbt och ordentligt istället för att låta ett fönster stå på glänt.   

Släcka lampor, stänga av elektrisk utrustning (tv, datorer när vi lämnar 
rummet), inte låta laddare sitta i uttaget när vi inte laddar ex 
tfn/plattor/datorer mm. Sista medarbetaren för dagen som ska gå hem 
tar ett extra varv i lokalen för att tillse att inget är påslaget. 

Ok Avvikande 

inte använda skärmsläckare på datorerna   

När dagsljuset räcker har vi möjlighet att låta lamporna vara släckta   

Fulla frysar -både för att de drar mindre energi men även för att de håller 
kylan bättre vid långvarigt strömavbrott 

  

Kan vi stänga av frysar/kylar som inte längre behövs? (mpl)   

Starta inte diskmaskinen förrän den är full, och förskölj inte disken   

Se över möjligheten att reglera ljuset i pingisrummet istället för sensorer   

Byt ev kvarvarande glödlampor till lågenergivarianter, se till att lysrören 
fungerar 

  

informera besökarna om vikten av energibesparing   

stäng dörrar och fönster både utåt, men även mellan rum som inte 
används för att minska värmeförlust 

  

Vitecanmäl droppande vattenkranar, duschar och toaletter   
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2. Uppdrag nr 2, Plan vid nedkoppling beslutad av Svenska kraftnät. 
Uppdraget togs fram i konsensus i kommundirektörens ledningsgrupp 
då samtliga förvaltningar behöver se över sin energiförbrukning i syfte 
att nå det mål som specificerats av kommunfullmäktige 

Nedan följer förvaltningen planer för elavbrott.  

 

Plan vid elbortfall, fritidsavdelningen 
 
Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) är ett planerat kortare strömavbrott 
där Svenska kraftnät bedömer i vilket geografiskt område det behöver kopplas 
bort el, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger 
order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och 
då inom 15 minuter. 

Planeringsförutsättningar 

1. Frånkoppling av en del av förbrukningen. Återställningstid 1-6 timmar. 

2. Hela eller delar av elsystemet kollapsar. Återställningstid 12-72 timmar. 

Reservkraft finns i förvaltningen men i begränsad omfattning och kommer inte 
finnas i sådan mängd att förse förvaltningens verksamheter. Avdelningen har 
inga samhällsviktiga verksamheter som måste genomföras men komplicerade 
anläggningar som metodiskt måste stängs av och kopplas upp. 

Steg 1 – Planering 
Att göra vid 1-6 timmar: 

 Om nödvändigt, meddela besökare och föreningar att det är stängt genom 
exempelvis genom att sätta upp skyltar på ytterdörrar eller stängsel. 

 Personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats enligt ordinarie 
bemanningsschema. Enhetschef organiserar arbetsuppgifter. 

 Beroende på vilken tid på dygnet avstängningen sker finns beredskap för att 
eventuellt låsa ytterdörrar till anläggningar som blir drabbad. 

 Vid bortfall på kvällar, helger eller nattetid, ansvarar respektive enhetschef 
för kontakt mot fastighetsägarens jourgrupp om inte förvaltningens personal 
arbetar. 

 
Att göra vid 12-72 timmar: 

 Meddela att det är stängt genom att exempelvis sätta upp skyltar på 
ytterdörrar. 
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 Rondera i/på de anläggningar som är nedstängda och som förvaltningen 
ansvarar för enligt gränsdragningslista. 

 Tillse att ytterdörrar är låsta. 
 Personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats enligt ordinarie 

bemanningsschema. Enhetschef organiserar arbetsuppgifter. 
 När inte förvaltningens personal är i tjänst enligt schema, ansvarar 

respektive enhetschef för kontakt mot fastighetsägarens jourgrupp för 
eventuell rondering. 

 

Vid uppstart: 

 Personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats enligt ordinarie 
bemanningsschema. Enhetschef organiserar arbetsuppgifter och tillser att 
information går ut om och när öppning kan ske. Personal prioriterar att 
spolar igenom duschar, toaletter, kranar där krav på legionellaprovtagning 
finns. 

 Vattentekniker prioriterar att vara på plats i simhallar när uppstart sker. 
Personal måste säkra att pumpar, klordosering, vattenkvalitén mm fungerar 
som vanligt direkt efter uppstart har skett. Vid längre elbortfall måste 
vattenprover tas och skickas på analys. Simhallarna kan först öppna vid 
godkända provsvar, vilket tar ca 5 veckor från att vattenreningen är igång 
och fungerar.  

 Kyltekniker prioriterar att vara på plats i ishallar när uppstart sker. Personal 
säkerställer en säker uppstart så att alla moment sker i rätt ordning efter 
driftsstopp. Vilka typer av extra insatser och vilken tid uppstarten tar beror 
på många parametrar, som utetemperatur, längd på driftsstoppet, 
ursprunglig tjocklek på isen. Därefter kontinuerlig bevakning närmsta 
dygnet för en säker uppstart. 

 Respektive enhetschef tillser att öppning sker av dörrar som varit stängda. 
 
Plan för kommunikation under elbortfall 

Reservkraftverk finns för strömförsörjning i Kulturhuset. Därmed finns möjlighet 
att kunna sköta intern kommunikation/larmning/passagehantering. Allmän 
information till allmänheten går ut via hemsidor och sociala kanaler.  

Telefonlistor har upprättats på varje enhet. Samlingspunkt för ledningsgruppen 
är på Kulturhuset och vid beslut om bortfall finns förutbestämda fysiska 
avstämningsmöten för att delge information. 

Varje enhet ansvarar för och ska disponera sina egna bilar. Bilen i Kulturhuset är 
i första hand till för ledningsgruppen. 

Plan för praktiska förberedelser: 
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Varje enhetschef är ansvarig för att enhetens fordon är upptankade. I Kulturhuset 
är fordonsansvarig ansvarig. Vatten ska tappas upp i dunkar. All elektronisk 
utrustning tillsammans med uppladdningsbara batterier ska vara laddade. 
Enhetschefer tillser att gemensam powerbank finns tillgänglig för de som är i 
tjänst. 

Varje enhetschef skapar en prioriteringslista för att stänga av respektive starta 
upp känslig utrustning och detta är nödvändigt. Likaså en handlingsplan för 
bortfall av olika larm och tekniska hjälpmedel (tex rondering väktare, brandvakt) 

Plan för återgång: 

Personal ser till att minska risken för problem vid återstart av elnätet genom att 
stänga av all utrustning som var påslagen när strömmen gick och att det sker en 
sekventiell återstart av maskiner och utrustning när elen kommit tillbaka. 

Steg 2 – Vid överhängande risk för MFK 
Dra ner på allt som går att dra ner på under de kritiska timmarna. 

Förbered enligt planeringen. Glöm inte att påminna och kommunicera planen 
med medarbetarna. 

Steg 3 – Vid beordrad MFK 
Stäng av elektronisk utrustning även när vi inte har någon ström, detta förenklar 
återgången. 

Agera utifrån planeringen. 

Steg 4 – Återgång  
Svenska kraftnät bestämmer när och hur stora effekter som åter kan kopplas in 
med hänsyn till produktions- och överföringsförmågan på nationell nivå. 
Tillkoppling av elanvändare sker i enlighet med av Länsstyrelsen beslutad 
rangordning. Produktion och konsumtion av el måste fasas in i en komplicerad 
process som kan ta många timmar. 

Vid tillkopplingen kommer vi att få information om: 

• Vilket område som avses 

• Bedömd varaktighet för ännu inte tillkopplad förbrukning 

Agera utifrån planeringen. 
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Plan vid elbortfall på folkbiblioteken i kommunen 
 
1. Vilka uppdrag måste verksamheten genomföra under ett dygn 
     Kunna svara på frågor om det inte för nersläckt. 
 
2. Blir dessa uppdrag svåra att genomföra vid elbortfall?  
För alla biblioteken gäller att verksamheten inte kan bedrivas om det är för 
mörkt och kallt i lokalen pga. elavbrott. Om biblioteken blir helt mörklagda I 
så fall stängs biblioteken. 
Informera besökare med att det stängt och sätta upp skyltar på ytterdörrar. 
Stadsbiblioteket:   om nödaggregatet i källare fungerar i kulturhuset så är ett 
dygn förmodligen möjligt att ha fungerande verksamhet.   
 
 
3.Att göra vid 1–6 timmar: 
För alla biblioteken gäller att verksamheten inte kan bedrivas om det är för 
mörkt och kallt i lokalen pga elavbrott. Om biblioteken blir helt mörklagda så 
stängs biblioteken också om vatten, avlopp mm inte fungerar. 

 Meddela besökare att det är stängt genom att sätta upp skyltar på 
ytterdörrar, internet och muntligt. 

 Meddela bokade arrangemang att det kommer ställas in. 
 Personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats och kan informera besökare 

att det är stängt 
om det inte är för mörkt och kallt.  Enhetschef meddelar och 
organiserar att planerade arbetsuppgifterna genomförs i den mån det går 
att genomföra detta. Om detta inte går så skickas personalen hem eller 
till stadsbiblioteket att arbeta om det har fungerande verksamhet 

 Stadsbiblioteket: verksamheten i kulturhuset fungerar så länge 
nödaggregatet för huset räcker. Biblioteket har köpt in ett eget litet 
extra nödaggregat till infodisken som ska kunna fungera en arbetsdag. 

 Bibliotekschefen håller kontakt med kultur-fritidschefen och övriga 
chefer inom förvaltningen samt skyddsombud. 

 När säkerhet kontrollerats meddelas medborgarna och förvaltningen, 
kommunen via skyltar, hemsidor och muntligt att biblioteket kommer 
öppna igen. 
 

4.Att göra vid 12–72 timmar: 
För alla biblioteken gäller att verksamheten inte kan bedrivas om det är för 
mörkt och kallt i lokalen pga. elavbrott. Om biblioteken blir helt mörklagda, 
vatten och avlopp inte fungerar så stängs biblioteken. 
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 Meddela besökare att det är stängt genom att sätta upp skyltar på 
ytterdörrar, hemsidor och muntligt. 

 Personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats och kan informera besökare 
att det är stängt om det inte är för mörkt och kallt. Meddela bokade 
arrangemang att det kommer ställas in. 

 Meddela bokade arrangemang att det kommer ställas in 
 Enhetschef meddelar personal och organiserar att de planerade 

arbetsuppgifterna genomförs i den mån det är möjligt. Om detta inte går 
så skickas personalen hem eller till stadsbiblioteket att arbeta om det 
har fungerande verksamhet.  

 Stadsbiblioteket: verksamheten i kulturhuset fungerar så länge 
nödaggregatet för huset räcker. Biblioteket har köpt in ett eget litet 
extra nödaggregat till infodisken som ska kunna fungera en arbetsdag. 

 Bibliotekschefen håller kontakt med kultur-fritidschefen och övriga 
chefer inom förvaltningen och skyddsombud. 
 

 
5.Vid uppstart: 

 Personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats för att informera när 
öppning kan ske. 

  Vaktmästarna måste säkra att lokalerna fungerar som vanligt direkt 
efter uppstart har skett 
tex, vatten, avlopp och el eller värme. Även låssystem och larm måste 
kontrolleras. 

 Bibliotekspersonalen kontrollerar att nödvändiga datasystem som tex 
bibliotekssystemet Queria fungera. 

 Meddelar bibliotekschefen om problem uppstår. 
 När säkerhet kontrollerats meddelas medborgarna och förvaltningen, 

kommunen via skyltar, hemsidor, skyddsombud  och muntligt att 
biblioteket kommer öppna igen. 

 
 Finns ingen info om hur länge nödaggregatet fungerar för hela 

kulturhusets behov. 
                  

Plan vid elbortfall på Hovdala slott 
 
1. Vilka uppdrag måste verksamheten genomföra under ett dygn 
     Kunna svara på frågor om det inte för nersläckt. 
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2. Blir dessa uppdrag svåra att genomföra vid elbortfall?  
För Hovdala gäller att verksamheten inte kan bedrivas om det är för mörkt och 
kallt i lokalerna pga elavbrott. Om det blir helt mörklagt stänger vi. 
Informera besökare med att det stängt och sätta upp skyltar på ytterdörrar, 
hemsida och sociala medier. 
 
3.Att göra vid 1-6 timmar om det är mörkt och elbortfall på Hovdala. 
Verksamheten inte kan bedrivas om det är för mörkt och kallt i lokalen pga 
elavbrott. Om det blir helt mörklagda så stänger vi. Nödaggregat finns (3-fas 
16 A) som klarar 24 h men räcker endast att hålla kyl- och frysrum i gång i 
restaurangen. Batteristöd brandlarm 36 h, inbrottslarm 24 h. 
Meddela besökare att det är stängt genom att sätta upp skyltar på ytterdörrar, 
hemsida och sociala medier. 

 Personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats och kan informera besökare 
att det är stängt. 

 Informera ev. bokade evenemang att arrangemanget får skjutas 
upp/ställas in. 

 Enhetschef meddelar och organiserar att planerade arbetsuppgifterna 
genomförs i den mån det går att genomföra detta. 

 
4.Att göra vid 12-72 timmar: 
Verksamheten inte kan bedrivas om det är för mörkt och kallt i lokalen pga 
elavbrott. Om det blir helt mörklagda så stänger vi. 

 Enhetschef meddelar personal och organiserar att de planerade 
arbetsuppgifterna genomförs i den mån det är möjligt. 

 I den mån planerade arbetsuppgifter inte går att genomföra (elberoende) 
så organiserar vi oss för utomhusarbete.  

 Är det så att vatten och avloppsfunktioner upphör att fungera får 
personal antingen allokeras om eller skickas hem, endast tillsyn 
bedrivs. 

 
5.Vid uppstart: 

 Personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats för att informera när 
öppning kan ske. 

  Vaktmästare måste säkra att lokalerna fungerar som vanligt direkt efter 
uppstart har skett.  

 Personalen kontrollerar att nödvändiga datasystem fungerar. 
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Plan vid elbortfall kulturverksamhet inklusive plan 3 

 

Planeringsförutsättningar 

1. Frånkoppling av en del av förbrukningen. Återställningstid 1-6 timmar. 

2. Hela eller delar av elsystemet kollapsar. Återställningstid 12-72 timmar. 

Vissa möjligheter finns för reservkraft men via mobila bensindrivna kraftverk 
samt ett reservkraftverk i kulturhuset. Funktionen av kraftverket i kulturhuset 
kontrolleras av tekniker TF och är enligt uppgift funktionsdugligt. Däremot 
oklart om vad kraftverket försörjer. Kontroll och test av kraftverket bör 
initieras snarast.  

Steg 1 – Planering 

Att göra vid 1-6 timmar: 

 Meddelande om nedstängning via skyltar, internet och muntligt till 
besökare 

 Medarbetar stannar på arbetsplatsen till annat meddelas. 
 Om besökare, konferensdeltagare osv är i lokalerna informeras de och 

arrangemangen avbryts. 
 Vid bortfall på kvällar, helger eller nattetid, ansvarar respektive enhetschef 

eller utsedd medarbetare för kontakt mot fastighetsägarens jourgrupp om 
inte förvaltningens personal arbetar. 

 
Att göra vid 12-72 timmar: 

 Meddela att det är stängt genom skyltar, internet m.m. 
 Medarbetare uppmanas arbeta hemifrån om så är möjligt tills kontor m.m. 

är funktionsdugliga igen. 
 Tillsyn av lokalerna av avd.chef eller enhetschef eller utsedd medarbetare. 
 Tillse att TF har koll på larm, lås osv. 
 Försöka nå alla de bokade konferensanordnare m.m. som går att få tag på. 
 
Vid uppstart: 
 Medarbetare återgår till ordinarie syssla och arbetsplats. 
 Tekniker på plan 3 säkerställer att tekniken fungerar som den ska. 
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Plan vid elbortfall Ung fritid 

 

Hur gör vi vid ett långvarigt strömavbrott? 

*Sösdala kommer troligtvis behöva stängas på grund av att det är lokaliserat i 
källarplan och inga naturliga ljuskällor, likaså en väldigt kall miljö. Ev gäller 
det även Hästveda, lite beroende på årstid då där finns fönster med visst 
ljusinsläpp 

*Toaletter fungerar en eller möjligtvis två gånger och gör en långvarig 
verksamhet svår att driva. Inte heller finns tillgång till vatten i kranarna 

*prioritera utomhusaktiviteter 

*sätt öppettider efter tillgången till naturligt ljus 

*hålla kylar och frysar stängda 

*Få ut information snarast i våra kanaler för att upplysa om ev 
öppettider/stängning eftersom vi inte vet hur länge det finns åtkomst till 
internet.  

*Analysen behöver kompletteras med en undersökning av hur brandlarm, 
låssystem fungerar vid elbortfall. (Fastighetsansvarig får frågan per mail via 
chef) 

Vid längre elbortfall kan inte ordinarie verksamhet bedrivas. Personal arbetar 
med informationsspridning från befintliga ”mötesplatser” för målgruppen, samt 
bedriver trygghetsskapande fältande verksamhet i den omfattning det fungerar 
med tanke på tillgång på toaletter, värme, vatten etc.  

 

Anders Rosengren 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2023 
Dnr: KFF 2023/18 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta: 
1. att fastställa verksamhetsbidrag för 2023 till Hässleholms kommuns 
kulturföreningar enligt nedanstående 

2. att bidrag till Hässleholms musikforum Perrong 23 och föreningen Norden 
fastställs först efter att tydligare verksamhetsplan för 2023 skickats in. 

Ars Divina 
Bjärnums Manskör 
Club Swing time 
Fars torps föreläsning förening 
Föreningen Norden* 
Göinge Dragspelsgille 
HAK 
Hets 
Hesslekören 
Hässleholms filmstudio 
Lokalhistoriska arkivet 
Hässleholms jazzklubb 
Hässleholms konsertförening 
Hässleholms konstförening 
Hässleholms modelljärnvägsförening 
Hässleholms Musikforum Perrong 23* 
Hässleholms närradioförening 
Hässleholms stadsmusikkår 
Hässleholms teaterförening 
Hässleholms teaterförening 
subventioner 
Kulturföreningen perspektiv i Sösdala 
Skånska kören 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

11 900 
5 000 
3 000 
5 400 

5 000 
9 500 
23 800 
16 700 
0 
44200 
71 000 
42 000 
14 200 
70 700 

5 000 
35 600 
273 000 

23 800 
15 000 
5 000 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Sösdala föreläsningsförening 
Tyringe konstförening 
Vittsjö-Bjärnum teaterförening 
Äskeberga Kulturförening 

vht 48800 Kulturföreningar summa 

Beskrivning av ärendet 

7 000 
23 000 
44 200 
6 500 

760 500 

Enligt delegation från Kommunfullmäktige skall kultur- och fritidsnämnden varje år 
fastställa verksamhetsbidrag för kommunens kulturföreningar. 

Förvaltningen har handlagt föreningarnas ansökningar och föreslår nu att nämnden 
fastställer föreslagna bidrag. 

Föreningen Norden hade vid tiden för ansökan ej möjlighet att definiera stora delar 
av sitt program och Hässleholms musikforum Perrong 23 har, p g a osäkerhet kring 
sin lokal som brann, inte kunnat lämna in en tydlig verksamhetsplan. Med anledning 
av detta föreslås att medel för bidrag till dessa föreningar reserveras så att beslut kan 
tas när tydligare verksamhetsplaner inkommit. 

Efter dialog med förvaltningen avstår Hässleholms filmstudio att söka bidrag för 
2023 då behov av ekonomiskt stöd inte föreligger. Föreningen inkommer eventuellt 
med ansökan inför 2024. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Bidrag till föreningarna är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Förslaget innebär att 760 500 kr betalas ut till totalt 23 föreningar. 

Sänt till: 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

~~ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2023-01-31 KFF 2023/18 

      

  
Handläggare 
Förvaltningschef Anders Rosengren 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
anders.rosengren@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2023 
  

 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordförande instämmer i förvaltningens förslag till beslut 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

fastställa verksamhetsbidrag för 2023 till Hässleholms kommuns kulturföreningar 
enligt nedanstående  

bidrag till Hässleholms musikforum Perrong 23 och föreningen Norden fastställs 
först efter att tydligare verksamhetsplan för 2023 skickats in. 

 
Ars Divina 11 900 
Bjärnums Manskör 5 000 
Club Swing time 3 000 
Farstorps föreläsningförening 5 400 
Föreningen Norden* 

 Göinge Dragspelsgille 5 000 
HAK 9 500 
Hets 23 800 
Hesslekören 16 700 
Hässleholms filmstudio 0 
Lokalhistoriska arkivet 44 200 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (4)  

  

  

 

JAV 

Hässleholms jazzklubb 71 000 
Hässleholms konsertförening 42 000 
Hässleholms konstförening 14 200 
Hässleholms modelljärnvägsförening 70 700 
Hässleholms Musikforum Perrong 23* 

 Hässleholms närradioförening 5 000 
Hässleholms stadsmusikkår 35 600 
Hässleholms teaterförening 273 000 
Hässleholms teaterförening 
subventioner 23 800 
Kulturföreningen perspektiv i Sösdala 15 000 
Skånska kören 5 000 
Sösdala föreläsningsförening 7 000 
Tyringe konstförening 23 000 
Vittsjö-Bjärnum teaterförening 44 200 
Äskeberga Kulturförening 6 500 
vht 48800 Kulturföreningar summa 760 500 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt delegation från Kommunfullmäktige skall kultur- och fritidsnämnden varje år 
fastställa verksamhetsbidrag för kommunens kulturföreningar. 

Förvaltningen har handlagt föreningarnas ansökningar och föreslår nu att nämnden 
fastställer föreslagna bidrag. 

Föreningen Norden hade vid tiden för ansökan ej möjlighet att definiera stora delar 
av sitt program och Hässleholms musikforum Perrong 23 har, pga osäkerhet kring 
sin lokal som brann, inte kunnat lämna in en tydlig verksamhetsplan. Med anledning 
av detta föreslås att medel för bidrag till dessa föreningar reserveras så att beslut kan 
tas när tydligare verksamhetsplaner inkommit. 

Efter dialog med förvaltningen avstår Hässleholms filmstudio att söka bidrag för 
2023 då behov av ekonomiskt stöd inte föreligger. Föreningen inkommer eventuellt 
med ansökan inför 2024. 
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JAV 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Bidrag till föreningarna är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 

Barnperspektivet  

Har beaktats 

Miljökonsekvenser  

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att 760 500 kr betalas ut till totalt 23 föreningar. 

 

 

Bilagor 

Sammanställning bidrag kulturföreningar 

 

 

Sändlista: 

Berörda föreningar 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Anders Rosengren 

Förvaltningschef 



vht 48800. Kulturföreningar Beslut 2020 Beslut 2021 Beslut 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag beslut 2023
Ars Divina 0 5 600 12 500 25 000 11 900
Bjärnums Manskör 3 000 5000 5 000 6 000 5 000
Club Swing time 3 000 5000 5 000 6 000 3 000
Farstorps föreläsningförening 3 400 5700 5 700 7 000 5 400
Föreningen Norden* 7 750 20 450 20 450 20 000
Göinge Dragspelsgille 5 000 2 500 3 300 5 000 5 000
HAK 5000 5000 10 000 15 000 9 500
Hets 25 000 15 000 25 000 49 000 23 800
Hesslekören 17 600 10 500 17 600 25 000 16 700
Hässleholms filmstudio 10 000 3 000 5 000 0 0
Lokalhistoriska arkivet 46 500 35 000 46 500 100 000 44 200
Hässleholms jazzklubb 79 000 60 000 79 000 95 000 71 000
Hässleholms konsertförening 44 000 26 400 44 000 50 000 42 000
Hässleholms konstförening 17 500 10 500 15 000 27 500 14 200
Hässleholms modelljärnvägsförening 74 400 60 000 74 400 80 000 70 700
Hässleholms Musikforum Perrong 23* 59 000 35 400 0 50 000
Hässleholms närradioförening 8 800 8 800 8 800 9 000 5 000
Hässleholms stadsmusikkår 39 600 23 800 39 600 51 200 35 600
Hässleholms teaterförening 303 000 181 800 303 000 365 000 273 000
Hässleholms teaterförening subventioner 25 000 15 000 25 000 25 000 23 800
Kulturföreningen perspektiv i Sösdala 17 000 10 200 15 800 30 000 15 000
Skånska kören 5 000 0 5 000 5 000 5 000
Sösdala föreläsningsförening 7 400 4 400 7 400 10 000 7 000
Tyringe konstförening 23 000 13 800 23 000 39 000 23 000
Vittsjö-Bjärnum teaterförening 50 000 30 000 46 500 70 000 44 200
Äskeberga Kulturförening 6 500 0 6 500 13 000 6 500
vht 48800 Kulturföreningar summa 885 450 592 850 849050 1 177 700 760 500

* Föreningen behöver inkomma med en tydligare verksamhetsplan för 2023 för att beslut om bidrag ska kunna tas. Pengar har reservarats.

Summa verksamhetsbidrag att besluta 760 500
Reservarade medel för eventuell utbetalning Perrong 23 60 000
Total summa 820 500



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§5 

Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 2023 
Dnr: KFF 2023/19 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att kultur- och 
fritidsnämnden fastställer verksamhetsbidrag 2023 för Hässleholms kommuns 
hembygdsföreningar enligt nedan 

Bjärnums fornminnesförening 

Häglinge sockengille 

Hästveda hembygdsförening 

Nävlinge hembygdsförening 

Röke Sockengille 

Sösdala hembygds- och fornminnesförening* 

Tyringe Byalag 

Vinslövs hembygdsförening 

Vittsjö hembygdsförening 

Västra Göinge hembygdsförening 

Västra Torups hembygdsförening 

Hässleholms Museum 

SUMMA 

Tyringe museum hyresbidrag 

Total summa 

Beskrivning av ärendet 

129 000 
0 

90000 
17 000 

18 500 
42000 

14 000 

16 000 
19 300 

136 000 
28000 

297 000 
806 800 

67 000 
873 800 

Enligt delegation från Kommunfullmäktige skall kultur- och fritidsnämnden varje år 
fastställa verksamhetsbidrag för kommunens hembygdsföreningar. 

Förvaltningen har handlagt föreningarnas ansökningar och föreslår nu att nämnden 
fastställer föreslagna bidrag. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

ef {{f 

11 (15) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Efter dialog med förvaltningen avstår Häglinge sockengille att söka bidrag för 2023. 
Detta då de under 2023 inte har kontinuerlig kulturverksamhet av sådant slag att det 
berättigar till stöd. Föreningen inkommer förmodligen med ansökan inför 2024 
Kultur- och fritidsnämnden har även på delegation från Kommunfullmäktige att 
fastställa hyresbidrag till Tyringe museum vilket ingår i förslaget. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Bidrag till föreningarna är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att 873 800 kr betalas ut till totalt 12 föreningar. 

Sänt till: 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

12 (15) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2023-01-31 KFF 2023/19 

      

  
Handläggare 
Förvaltningschef Anders Rosengren 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
anders.rosengren@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 2023 
  

Ordförandens förslag till beslut 

Ordförande instämmer i förvaltningens förslag till beslut 

 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kultur- och 
fritidsnämnden besluta att 

Fastställa verksamhetsbidrag 2023 för Hässleholms kommuns hembygdsföreningar 
enligt nedan 

 

 

Bjärnums fornminnesförening 129 000 
Häglinge sockengille 0 
Hästveda hembygdsförening 90 000 
Nävlinge hembygdsförening 17 000 
Röke Sockengille 18 500 
Sösdala hembygds- och fornminnesförening* 42 000 
Tyringe Byalag 14 000 
Vinslövs hembygdsförening 16 000 
Vittsjö hembygdsförening 19 300 
Västra Göinge hembygdsförening 136 000 
Västra Torups hembygdsförening 28 000 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (3)  

  

  

 

JAV 

Hässleholms Museum 297 000 
SUMMA 806 800 

      Tyringe museum hyresbidrag 67 000 
Total summa 873 800 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt delegation från Kommunfullmäktige skall kultur- och fritidsnämnden varje år 
fastställa verksamhetsbidrag för kommunens hembygdsföreningar. 

Förvaltningen har handlagt föreningarnas ansökningar och föreslår nu att nämnden 
fastställer föreslagna bidrag. 

Efter dialog med förvaltningen avstår Häglinge sockengille att söka bidrag för 2023. 
Detta då de under 2023 inte har kontinuerlig kulturverksamhet av sådant slag att det 
berättigar till stöd. Föreningen inkommer förmodligen med ansökan inför 2024  

Kultur- och fritidsnämnden har även på delegation från Kommunfullmäktige att 
fastställa hyresbidrag till Tyringe museum vilket ingår i förslaget. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Bidrag till föreningarna är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 

Barnperspektivet  

Har beaktats 

Miljökonsekvenser  

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att 873 800 kr betalas ut till totalt 12 föreningar. 
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JAV 

 

 

 

Bilagor 

Sammanställning verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 

 

 

Sändlista: 

Berörda föreningar 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Anders Rosengren 

Förvaltningschef 

  



vht 4890 HEMBYGDSFÖRENINGAR Beslut 2020 Beslut 2021 Beslut 2022 Sökt 2023 Förslag beslut 2023
Bjärnums fornminnesförening 129 000 129 000 129 000 150 000 129 000
Häglinge sockengille 11 400 9 100 11 500 35 000 0
Hästveda hembygdsförening 92 400 74 000 90 000 175 000 90000
Nävlinge hembygdsförening 17 600 14 000 17 500 17 000 17 000
Röke Sockengille 18 500 14 800 18 500 20 000 18 500
Sösdala hembygds- och fornminnesförening* 32 000 42 000 22 000 50 000 42 000
Tyringe Byalag 14 000 11 200 14 000 20 000 14 000
Vinslövs hembygdsförening 15 800 12 700 16 000 35 000 16 000
Vittsjö hembygdsförening 19 300 0 0 25 000 19 300
Västra Göinge hembygdsförening 135 800 109 000 136 000 312 000 136 000
Västra Torups hembygdsförening 27 900 22 300 28 000 40 000 28 000
Hässleholms Museum 297 000 297 000 297 000 410 000 297 000
SUMMA 810 700 735 100 779 500 1 289 000 806 800

Tyringe museum hyresbidrag 67 000
Total summa 873 800

*Summan inkluderar evenemangsbidrag för utdelande av Otto Lindblads-stipendiet



Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§3 

Bokslut KFF 2022 
Dnr: KFF 2023/17 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner bokslut 2022 för kultur- och fritidsnämnden och sänder det till 
ekonomiavdelningen. 

Beskrivning av ärendet 

Varje nämnd ska årligen genomföra och godkänna bokslut för nämndens 
verksamhetsområde. Bokslutet ska innehålla avvikelseanalys för drift- och 
investeringar, nyckeltal samt verksamhetsberättelse. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram bokslut för kultur- och 
fritidsnämnden och föreslår att nämnden godkänner 
detta samt sänder till ekonomiavdelningen för vidare handläggning. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej tillämpligt 

Barnperspektivet 

Ej tillämpligt 

Miljökonsekvenser 

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej tillämpligt 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

6 (15) 



Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Utdraget bestyrkes 

7 (15) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2023-01-27 KFF 2023/17 

      

  
Handläggare 
Controller Ingela Olsson 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
ingela.olsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Bokslut KFF 2022 
  

 
Ordförandens förslag till beslut 

Ordförande instämmer i förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner bokslut 2022 för kultur- och fritidsnämnden och sänder det till 
ekonomiavdelningen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Varje nämnd ska årligen genomföra och godkänna bokslut för nämndens 
verksamhetsområde. Bokslutet ska innehålla avvikelseanalys för drift- och 
investeringar, nyckeltal samt verksamhetsberättelse. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram bokslut för kultur- och 
fritidsnämnden och föreslår att nämnden godkänner 
detta samt sänder till ekonomiavdelningen för vidare handläggning. 
 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej tillämpligt 

 

Barnperspektivet  

Ej tillämpligt 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Miljökonsekvenser  

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej tillämpligt 

 

 

Bilagor 

KFN bilaga 4 Över- och underskottsanalys drift 2022 
KFN bilaga 4 Över- och underskottsanalys investering 2022 
Verksamhetsmått och nyckeltal 2022 
Personalnyckeltal 2022 
Verksamhetsberättelse 2022 

 
 

 

 

 

Sändlista: 

Kommunledningförvaltningen 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Ingela Olsson 

Controller 

  



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022 Kultur- och fritidsnämnd

Vht Text Driftredovisning 2022 Kommentarer KOMMENTARER KOMMENTARER Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Budgetavv. Budgetavv. 
delår

Förändrad 
budgetavv. 
delår och 
bokslut

Kommentarer till förändrad budgetavvikelse mellan 
delår och bokslut

FÖRV.'S BU.BER.'S Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

FÖRSLAG FÖRSLAG

10040 Nämnd 616 581 35 30 5

32041-
32042

Biblioteksverksamhet 20 749 20 674 75 112 -37 Kostnad för IT har ökat. Återhållsamhet inköp media samt vakant tjänst

31541-
31543

Scener Salonger, 
Programverksamhet

5 571 6 252 -681 -687 6

Beror på vakant tjänst, återhållsamhet på material, 
underskott för tillfällig lokalupplåtelse samt kostnad 
för jubileum och programverksamhet som inte 
kunde genomföras 2021 på grund av pandemin men 
som för att hålla ingångna avtal fick flyttas till 
2022.

31545-
31546

Slott 7 000 7 422 -421 -221 -200 Ökade personalkostnader Ökade personalkostnader samt kostnad för hyra och 
el.

34011 Sportanläggningar 15 058 15 803 -745 -384 -361 Åtgärdat skada på husfasad, förbundskrav samt 
rivningsarbete.

Vakant tjänst och sjukskrivning, snöröjning, 
förbundskrav, åtgärdat skada på husfasad, 
rivningsarbete, reparation och underhåll maskiner 
samt att hyresintäkterna inte når upp till budget. 
Budget för internhyra har blivit fel mellan 
verksamhet sporthallar och simhallar. Underskottet 
för verksamhet sporthallar borde därför varit 288 tkr 
lägre

34013 Simhallar 17 105 15 997 1 108 220 888 Minskade personalkostnader samt ökade intäkter

Stängda simhallar under perioder samt vakanta 
tjänster. Budget för internhyra har blivit fel mellan 
verksamhet sporthallar och simhallar. Överskottet 
för verksamhet simhallar borde därför varit 288 tkr 
lägre

34020 Idrottsplatser 8 751 8 466 286 173 113 Lägre personalkostnader pga sjukskrivningar samt mer 
uthyrning

Lägre personalkostnader pga sjukskrivningar samt 
mer lokal/planuthyrningar än budgeterat.

34030-
34039

Friluftsanläggningar 4 907 4 769 138 107 31
Tjänstledigheter samt sjukskrivningar, ökade 
kostnader för fordon pga att de gamla behövde bytas 
ut

34040-
34041

Samlingslokaler 863 912 -49 -95 46 Uthyrning av övriga samlingslokaler har kommit igång 
igen efter pandemin

Förvaltningen har fått lämna tillbaka T4-matsalen 
och har därför inte kunnat hyra ut denna.

34050 Skolidrottslokaler 3 674 3 567 107 -42 149 Uthyrning av skolidrottslokaler har kommit igång igen 
efter pandemin

Återhållsamhet på kostnadssidan samt ökade 
hyresintäkter

35040 Ung Fritid 9 615 8 474 1 141 796 345 Vakanta tjänster samt inköp till nya 
fritidsverksamheter har fått vänta pga inga lokaler.

Beror på fritidsverksamhet som inte kommit igång 
pga att lokaler inte fanns tillgängliga samt vakanta 
tjänster och sjukskrivningar.

30040, 
31549, 
51040, 
52040

Stöd till föreningar 10 045 9 772 273 216 57
Samtliga bygdegårdsbidrag, verksamhetsbidrag 
samt bidrag till kulturella föreningar har inte betalts 
ut.

99341 Gemensam vht KFF 3 870 4 015 -145 -335 190 Kapitaltjänstkostnader för årets investeringar har 
fördelats ut.

Underbudgeterad personalkostnad

99342 Gemensam vht kultur 3 225 3 458 -233 -217 -16 Ökade personalkostnader samt kostnad för jubileum.

99343 Gemensam vht fritid 3 590 3 555 36 22 14

TOTALT 114 640 113 716 924 -305 1 229 0 0

ÖVER/UNDERSKOTT 2023

2023-01-26



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer ÖVER/UNDERSKOTT 2023 KOMMENTARER KOMMENTARER Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Budgetavv. Budgetavv. 
delår

Förändrad 
budgetavv. 
delår och 
bokslut

Kommentarer till förändrad budgetavvikelse mellan 
delår och bokslut

FÖRV.'S BU.BER.'S Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto FÖRSLAG FÖRSLAG

IP22801 HYLLBELYSNING HB 2 350 82 82 268 0 268 Genom att göra arbetet själv blev investeringen 

IP22802 SPISAR RESTAURANG HOVDALA 2 110 136 136 -26 -27 1

IP22803 SNABBNEDKYLNING HOVDALA 2 30 52 52 -22 -15 -7

IP22804 BATTERI UTV EFO284 HOVDALA 2 35 40 40 -5 -5 0

IP22805 BRYGGDELAR BOSARPASJÖN 2 150 144 144 6 6 0

IP22806
BELYSNING 
UTSTÄLLNINGSHALLEN 
KULTURHUSET

2 40 40 40 1 0 1

IP22807 KOPIERINGSMASKIN HB 2 33 9 9 24 23 1

IP22808 KOPIERINGSMASKIN PLAN2 2 52 51 51 1 0 1

IP22809 SNICKERIER ENTRÉ 
KULTURHUSET

2 40 24 24 16 0 16

IP22810 FÄRGAREN KULTURHUSET 2 100 58 58 42 0 42

IP22811 OMBYGGNAD KONTOR 
KULTURHUSET 2 140 142 142 -2 -10 8

IP22812 ARMATURBYTE TILL LED VITTSJÖ 
MOTIONSSPÅR 1 400 257 257 143 0 143

Med anledning av en tvist mellan Levins och Fagerhult 
har arbetet med att färdigställa belysningen för Vittsjö 
motionsspår dragit ut på tiden. 143

Med anledning av en tvist mellan Levins och Fagerhult har 
arbetet med att färdigställa belysningen för Vittsjö 
motionsspår dragit ut på tiden.

Med anledning av en tvist mellan Levins och Fagerhult har 
arbetet med att färdigställa belysningen för Vittsjö 
motionsspår dragit ut på tiden. Arbetet beräknas vara klart 
under våren 2023. Därmed önskar förvaltningen få 
kvarvarande investeringsmedel överförda till 2023.

IP22813 FORDON/MASKINER ÖSTERÅS IP 2 48 0 0 48 16 32

IP22814 BELYSNING ENTRÉHALL 
KULTURHUSET 2 50 49 49 1 1 0

IP22815
KFF HJÄLRTSTARTARE 
SKOLIDROTTSLOKALER ENL KSAU 
§57

1 100 100 100 0 0 0

IP22816 BELYSNING GÖINGEVALLEN 2 25 25 25 0 0 0
IP22817 STÄNGSEL SÖSDALA IP 2 75 97 97 -22 0 -22

IP22818
RESULTATTAVLA 
VÄSTERSKOLANS 
SKOLIDROTTSHALL

2 30 19 19 11 11 0

IP22819 KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 
MILSPÅRET HLMSG

2 56 56 56 0 0 0

IP22820 TOALETT TYRS HOV 2 41 41 41 0 0 0

IP22821 ÅTGÄRD SKADA FASAD 
TYREHALLEN

2 75 0 0 75 0 75

IP22822 BRYGGDEL BUBBARP 2 0 60 60 -60 0 -60
IP22823 BRYGGDEL SJÖMELLET 2 0 100 100 -100 0 -100
IP22824 SANDSKOPA HOVDALA 2 0 35 35 -35 0 -35
IP22825 CAFÈKYL MPL 2 0 35 35 -35 0 -35

TOTALT 1 980 1 652 0 1 652 328 0 328 0 0

Ansl.
typ

2023-01-26



VERKSAMHETSMÅTT 2022 2021 2020 2019 2018

Kultur

Utlån vuxenmedia 115091 105959 145841 160 241 160 145

Utlån barn- och ungdomsmedia 78266 71552 98143 119 555 120 391

Utlån e-medier 8335 8085 7837 6 467 5 969

Antal besökare stadsbiblioteket 113188 54461 113062 245 705 255 135

Antal besökare på filialer 58036 29094 69617 99 982 109 002

Antal program/aktiviteter stadsbiblioteket 159 80 61 222 225

Antal program/aktiviteter på filialer 135 69 69 266 338

Totala antal kulturarrangemang i kulturhuset 146 105 63 210 216

Antal konferenser och kurser i kulturhuset 380 256 197 461 605

Totalt antal besökare plan 3 42700 22636 16833 48 157 53 995

Totalt antal besökare kulturhuset 279 950 ca 140 
000

ca 160 000 ca 430 000 ca 450 000

Antal arrangemang på Hovdala slott 70 48 21 41 45
Antal besökare på Hovdala ca 120 000 ca 110 

000
ca 100 000 ca 100 000 ca 100 000

Guidningar Hovdala slott, antal personer 2 300 1 204 516 2 224 1 817
Antal besökare i utställningshallen 9349 6607 7065 14 380 10 160

Antal arrangemang/aktiviteter på Markan 284 191 259 410 252

Antal besökare på Markan 5010 5961 6878 12 100
Antal besök på Mötesplats Ljungdala 12267 3907 5170 14669 14824

Antal arrangemang/aktiviteter på Mötesplats Ljungdala 646 60 93
Antal besök på fritidsgårdarna 4977 2619 1060 19 568 19 049

Fritid

Antal allmänhetens bad i simhallar * 52 984 37 163 49 635 64 665 57 067

Registrerade föreningar 380 364 363 357 353

varav bidragberättigade under kultur- och fritidsnämnden 228 220 248 218 214

Antal deltagartillfällen 225 592 199 088 252 869 249 156 280 544

Bidrag per deltagartillfälle, kr 9 6,8 6,8 8,00 6,80

Antal bokade timmar i anläggningar (föreningar) 34708 27 488 31918 37 985 40 430

* Tyringe simhall stängdes 23/6
* Qpoolen simhall stängt april-augusti

Önskat tillägg i nyckeltalen HS: Antal bokade timmar i 
anläggningar övriga (ej internt och föreningar)

17 015

Önskat tilllägg i nyckeltalen MJ: Antal 
arrangemang/aktiviteter på fritidsgårdarna

421

Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnd



Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer
2022-01-31 Le Chau Tran, Ingela Olsson

Personalvolym
Antalet tillsvidareanställda har inte förändrats i antal. 
Antalet tidsbegränsade anställningar har ökat med 3 tjänster (2 tjänster) inom verksamheterna Ung Fritid och Simhalllar.

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden har minskat med 0,9%(1,2 %).

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1% (1,1%) . Långtidssjukfrånvaron har minskat med 10,8%(12,5%).

Mål från strategisk plan 2022

HME-index, hållbart medarbetarengagemang (Motivation, Ledning, Styrning) ska vara över 80 för att nå målet  att Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv.
KFF hade 73 i index för HME.

Andelen heltidsarbetande anställda med månadslön ska vara mer än 65 % för att nå målet att Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv. Hur ser det ut i 
förvaltningen och hur arbetar ni för att nå målet?
Andelen heltidstjänster är 78,3% (79%)

Den totala sjukfrånvaron bland månadsavlönade ska vara mindre än 6 procent i hela kommunen. Hur ser det ut i er förvaltning och hur har ni arbetat för minska sjukfrånvaron?

Den totala sjukfrånvaron är 5,3%(5,2%).



   

Full fart framåt 

Knappt hade samhället gått in i den nya fas som 
började när pandemirestriktionerna släpptes för-
rän kriget i Ukraina bröt ut med inflation och eko-
nomisk osäkerhet som följd.  2022 blev därmed 
ännu ett år fyllt av utmaningar för förvaltningen 
som, trots detta, tog flera viktiga steg framåt. 

Året som gått 

Idrott, natur och friluftsliv 

Efter många års diskussioner tog förberedelserna 
för en ny simhall fart 2022. Att behovet av en ny 
simhall är stort visade sig flera gånger under året 
då både Qpoolens och Tyringe simhallar hölls 
stängda pga. vattenreningsproblem och renove-
ring. Den nya badanläggningen ska heta Österås-
badet och anknyter till platsen där simhallen ska 
uppföras. Stor vikt kommer att läggas vid att 
bygga en modern och flexibel anläggning för att 
kunna möta medborgarnas förväntningar och 
den nya tidens badkultur.  

En enkät riktad mot vandrare på Hovdala vand-
ringscentrum genomfördes. Materialet som enkä-
ten resulterade i har gett förvaltningen ett viktigt 
underlag för arbetet framåt. En betydande sats-
ning inom friluftsområdet är Snapphaneleden, en 
vandringsled mellan de tre besöksmålen Hovdala, 
Wanås och Vattenriket. Under 2022 beviljades 
Natur- och friluftslivet 271 tkr av Region Skåne 
för kvalitetshöjande åtgärder på Skåneleden/vid 
Hässleholmsgården och 533 tkr, av Ruth, Leader, 
Ess, PH, för att undersöka potential och genom-
förande av ovan nämnda led.  

Ytterligare två betydande tilldragelser inom om-
rådet var naturvårdsverkets årliga samverkans-
konferens som hölls på Hässleholm Kultur-
hus/Hovdala och bildandet av naturreservatet 
Hovdala. Det senare invigdes formellt i  

 

 

 
december med tal bland annat av 
landshövding Anneli Hultén 

Mat, kultur och konferens 

En av årets största händelser för Kulturhuset 
var att restaurang Harrys öppnade i huset i no-
vember vilket var mycket efterlängtat såväl av 
besökare som arrangörer och personal.  

Kulturhusets jubileumsfirande i maj var en viktig 
satsning. Under helgen arrangerades till exempel 
en familjedag som drog drygt 1000 besökare till 
huset. Vidare genomfördes bland annat en före-
ställning med Hässleholmsbandet CAS och ko-
mikern Robin Paulsson, en klassisk jubileums-
konsert och, för första gången, en bokmässa i 
Stadsbiblioteket.  
 
Ett par andra viktiga händelser var att Kulturhu-
sets program ändrade form till ett tunnare och 
mer lättillgängligt format, vilket möjliggjorde ut-
skick till alla medborgare i kommunen, och att 
Kulturhusets foajé genomgick ett omfattande 
lyft. Utöver ovan var höstens Blå måndagar, som 
snabbt sålde slut med långa väntelistor, utställ-
ningen med Björn Wessman och Quattrokonser-
ten med Romeo och Juliakören från Dramaten 
lyckade satsningar som drog många besökare till 
Kulturhuset. 

Såväl på biblioteket som Hovdala Slott återgick 
programverksamheten 2022 i stort sett till det 
normala. På biblioteken runt om i kommunen ge-
nomfördes uppskattade arrangemang och utställ-
ningar och på slottet lockade medeltidsdagarna 
med SM i Riddartornérspel ca 15 000, Skördefes-
ten ca 5000 och Glöttadan ca 3000 besökare. Vid 
sidan av detta hade slottet och dess park höga be-
sökssiffror generellt. 

 



   

Barn och unga 

För barn och unga, som är en prioriterad mål-
grupp, såg många nya satsningar dagens ljus. Tex 
genomfördes uppstart av tillfällig ungdomsverk-
samhet i Kulturhuset, en konstexpedition för 
barn, ungdomsappen, babysimgrupper, fri-
tidscamp och mobil sommarverksamhet. På 
Stadsbibliotekets uppmärksammade barnavdel-
ning, som i juli fick besök av kulturministern, de-
lades 400 sommarkassar ut vilket motiverade 422 
barn att läsa mer under sommarlovet. Ett formellt 
och utökat samarbete med skola, polis och soci-
altjänst avseende målgruppen påbörjades också 
vilket var ett viktigt steg. 

I syfte att öka delaktigheten bland unga startade 
förvaltningen, med utgångspunkt i FN:s barn-
konvention, EU:s ungdomsstrategi och Sveriges 
ungdomspolitik, upp både ett ungdomsråd och 
lokala ungdomsgrupper. Även inom ramen för 
kommunens kulturgaranti utökades möjlighet-
erna för eleverna att påverka innehållet. 

 
Måluppfyllelse 

   
Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvalitet 
för kommuninvå-
narna 

God ekonomi 

  
Attraktiv  
arbetsgivare 

Hållbar produkt-
ion och konsumt-
ion 

 
Övergripande 
Nämndens måluppfyllelse är över lag tillfredsstäl-
lande. De avvikelser som kan ses är framför allt 
följande. 
 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Målet om att öka antal deltagartillfällen för barn 
och unga med 20% kommer inte att uppnås även  
 
 
om antalet tillfällen glädjande nog ökat med 13% 
efter pandemin. Likaså fanns inte utrymme för att 
arbeta med en kultur- och fritidsplan under året. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
 
Förvaltningen når inte upp till målvärdet för håll-
bart medarbetarindex HME då det samlade vär-
det för förvaltningen är 73. Däremot ligger sjuk-
frånvaron stadigt relativt lågt på 4,6% 
 
Hållbar produktion och konsumtion 
 
Andelen förnybara drivmedel i förvaltningens 
flotta har inte ökat som önskat. Hovdala ligger 
som enda verksamhet på över 50% medans öv-
riga verksamheters fordon ligger fortsatt under 
40%. 
 
Årets resultat 
Kultur- och fritidsförvaltningen visar ett över-
skott med 0,9 mnkr. 
 
Ung Fritid + 1,1 mnkr 
 
Förvaltningens överskott förklaras av att verk-
samheten för Ung Fritid inte kommit igång med 
fler fritidsgårdar enligt tidigare fullmäktigebeslut 
på grund av att lokal inte funnits att tillgå. 
 
Investeringar +0,3 mnkr 
 
Hälften av överskottet beror på att ett projekt inte 
kunnat slutföras på grund av en tvist mellan leve-
rantörerna som arbetat med projektet. Förvalt-
ningen kommer att äska att få medel överförda 
till 2023. 
 
 Utveckling på sikt 
I hela förvaltningen pågår utvecklingssatsningar 
med målet att effektivisera verksamheten och nå 
ut till bredare målgrupper. 
Under 2023 kommer till exempel flera nya samver-
kansprojekt att drivas. Invigning av Cykelleden 
Skåne, ett projekt som genomförs tillsammans med 



   

17 andra skånska kommuner och Region Skåne, 
går av stapeln i juni och i september invigs utställ-
ningen Se din konst.  
Den senare genomförs i samarbete med nio andra 
skånska kommuner och kulturföreningen Medvind. 
Vidare kommer Kulturskolan och förvaltningen att 
samverka kring både konsertserien Quattro och Kul-
turcrew som är en etablerad metod för ung delaktig-
het och för att inkludera unga i kulturlivet.  
Utöver ovan kommer flera lokala projekt och 
satsningar att genomföras. En naturlekplats på 
Hässleholmsgården kommer invigas, nyöppning 
av Markan sker under hösten och tre nya mer-
öppna bibliotek kommer öppna. I Kulturhuset 
fortsätter arbetet med att förbättra Stadsbiblio-
tekets entréplan och Ateljé Färgaren görs om för 
att kunna användas som kombinerad skapande-
ateljé/konferenslokal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
På Hovdala har en större solcellsanläggning eta-
blerats och när anläggningen tas i bruk 2023 be-
räknas den producera strax under slottets totala 
elkonsumtion per år. Ett stort fokus för verksam-
heten ligger annars fortsatt på utveckling av verk-
samheten vid Boketorp. 
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anders.rosengren@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 
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KFF internbudget 2023 
  

 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förvaltningens förslag till beslut. 

 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna förslaget till internbudget 2023 för kultur- och 
fritidsförvaltningen 
 

2. Godkänna förslag till investeringsbudget 2023 
 

3. Skicka tillbaka uppdraget att arrangera nationaldagsfirande i Hässleholms 
tätort till kommunledningen. 
 

4. Utbetalning av medel för Magnarpsbidraget pausas under 2023 

 

  

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa internbudget 2023 för kultur- och 
fritidsförvaltningen. Beslutet ska omfatta såväl driftsbudget som investeringsbudget 
för 2023.  

Hässleholms 
kommun 
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Förvaltningen har tagit fram förslag till internbudget samt investeringsbudget och 
föreslår nu nämnden att fastställa dessa. 

Internbudget drift 2023. 

Förslaget ryms inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Samtliga 
verksamheter har fått uppräkning av löner och rätt justerad summa för 
personalkostnader. I budgetprocessen har även förvaltningens avdelningar arbetat 
med respektive verksamhetsbudget vilket tillsammans med löneökningar och 
personalomkostnader gör jämförelse mellan åren svår. 

För att möta den av fullmäktige fastställda kostnadseffektiviseringen om 1 200 tkr 
har förvaltningen i förslaget till internbudget vidtagit följande åtgärder. 

- Biblioteksverksamhetens personalstyrka minskas med motsvarande 0,75 
tjänst. Åtgärden innebär att budget för personalkostnader minskas med 500 
tkr. Under 2023 löses detta genom att timmar för bland annat fyllnadstjänst 
och vikarier minskas kraftigt. Från 2024 sker permanent förändring i 
samband med pensionsavgång.  

Konsekvenserna av beslutet är: 

 Tre av filialbiblioteken, Hästveda, Sösdala och Bjärnum kommer att 
stängas en dag i veckan och personalen flyttas in till stadsbiblioteket 
dessa dagar. 

 Ökad arbetsbelastning för kvarvarande bibliotekarier. 
 Under sommaren kommer filialbiblioteken ha stängt fyra veckor 

sammanhängande vilket är en förlängning med en vecka. 
Stadsbibliotekets tillfälliga sommaröppettider kommer behöva 
anpassas. 

 Biblioteken kan komma att stänga vid akut sjukdom då vikarie ej kan 
tillsättas. 
 

Samtliga åtgärder gällande öppettider kommer genomföras utifrån befintlig 
besöksstatistik och översyn av befintlig verksamhet. Exakta öppettider kommer 
föreläggas nämnden i april. 

 

- Personalstyrkan av vaktmästare vid Österås idrottsanläggning minskas med 
1,0 tjänst. Åtgärden innebär budget för personalkostnader minskas med 500 
tkr. Åtgärden vidtas genom att idag vakant tjänst ej återbesätts. 
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Konsekvenserna av beslutet är: 

 Antal bemannade timmar kan komma att minska vid 
schemaöversyn. 

 Mer ensamarbete för personalen. 

 Skötselnivån behöver sänkas något generellt. 

 Mindre tid kan avsättas till underhåll av maskinparken. 

 Verksamheten blir mer sårbar vid sjukdom eller annan frånvaro. 
 

- Personalstyrkan av lokalvårdare vid Österås idrottsanläggning minskas med 
0,25 tjänst. Åtgärden innebär budget för personalkostnader minskas med 
100 tkr. Åtgärden vidtas genom att lokalvårdare på eget initiativ önskat gå 
ner i tjänst. 

Konsekvenserna av beslutet är: 

 Generellt minskad lokalvårdsservice och kraftigare prioritering inom 
uppdraget. 

 Nya städrutiner kommer tas fram  

 

- Bidrag till kulturella föreningar minskas med 100 tkr.  

I de förslag till bidrag till kulturella föreningar som föreläggs nämnden 2 mars 
2023 har detta beaktats.  

 

Utöver ovanstående åtgärder för att möta kostnadseffektiviseringen har 
förvaltningen vidtagit en rad åtgärder för att hantera kostnadsökningar med mera. 

Bland annat har följande åtgärder vidtagits.  

Ökat förvaltningens intäktskrav för sporthallar och ishallar (85 tkr, Hovdala (150 
tkr) Biljettkassa (50 tkr) samt programverksamhet (50 tkr). 

Minskat konto för material och tjänster inom administrationen (50 tkr) samt inom 
fritidsavdelningen (64tkr) 
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Minskat konto för interna IT-tjänster (150 tkr). 

En förlängd stängning av Tyrs Hovs simhall samt att möjlighet att hyra ut T4 matsal 
tagits bort utan kompensation har medfört att förvaltningen beräknar ett 
intäktsbortfall om ca 400 tkr för 2023. Fritidsavdelningen har även justerat i intäkter 
för simhallar m.m. i syfte att möta underskottet. 

Efter ovanstående åtgärder saknar förvaltningen 254 tkr för en budget i balans. 
Detta underskott är placerat på övergripande administration och förvaltningen 
kommer under året vidta löpande åtgärder och kostnadsanpassningar för en budget 
i balans innevarande år. 
 

Slutligen föreslår förvaltningen att nämnden fattar följande två beslut i samband 
med antagandet av internbudgeten. 
 

1. Skicka tillbaka uppdraget att arrangera nationaldagsfirande i Hässleholms 
tätort till Kommunledningsförvaltningen. 

2017 skickades uppdraget att arrangera nationaldagsfirande i Hässleholms 
tätort över till dåvarande kulturförvaltningen. Detta efter att Västra Göinge 
hembygdsförening valt att inte längre arrangera firandet. Inga medel för att 
genomföra arrangemanget följde med. Sedan dess har förvaltningen 
arrangerat firandet. Varje år lägger förvaltningen ca 40 tkr samt en 
arbetsinsats motsvarande ca 100 tkr på att genomföra arrangemanget. 

Förvaltningen ser nu att det inom den nya budgetramen samt i förhållande 
till arbetsinsatsen är svårt att genomföra arrangemanget och föreslår därför 
att detta formellt skickas tillbaka till kommunledningen. 

2. Utbetalning av medel för Magnarpsbidraget pausas under 2023 

När Magnarp såldes avsattes 100 tkr till ett bidrag vilket placerades för 
administration hos kultur- och fritidsnämnden. Detta skedde på förslag av 
Sverigedemokraterna. Kriterier för bidraget togs fram och bidraget har 
därefter betalats ut av nämnden. I samband med beslut om bidrag 2022 tog 
nämnden även beslut om att stadgarna för bidraget skulle arbetas om. Detta 
då de inte ansågs uppfylla förslagsställarnas intentioner. Med hänvisning till 
det ekonomiska läget för kommunen samt arbetet med att göra om 
stadgarna föreslår förvaltningen att detta bidrag pausas och att utbetalning 
inte sker under 2023. 
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Investeringsbudget 2023  

Förvaltningen har tagit fram förslag på investeringsbudget för 2023 utifrån den av 
kommunfullmäktige fastställda ramen. Förutom av fullmäktige fastställda 
investeringsprojekt tilldelades Kultur- och fritidsnämnden 1 380 tkr till 
ospecificerade investeringar anslagstyp 2. 

Förvaltningen har därför prioriterat inom behovet och tagit fram en plan för hur 
dessa 1 380 tkr ska fördelas.  
 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Förslaget får konsekvenser för verksamhetens brukare enligt ovan. 

Barnperspektivet  

Har beaktats. Konsekvenserna bedöms främst påverka vuxna och äldre. 

Miljökonsekvenser  

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan äger rum 2023-02-27 

Ekonomiska konsekvenser 

Ovanstående åtgärder innebär att budgeten är i balans utifrån fullmäktiges 
budgetram. 

 
Bilagor 

Driftsbudget 2023 
Investeringsbudget 2023 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Anders Rosengren 
Förvaltningschef 

 

  



KFF Budget 2023

Ansvar Vht Text Personal Mtrl Tj Intäkter Nettobudget
Budget 2023 Budget 2023 Budget 2023 Budget 2023

43000 10040 Nämnd 582 756 18 000 600 756
43000 99341 KFF Gemensamt 4 034 578 194 472 4 229 050
43200 99342 KFF Kultur 2 989 501 72 194 3 061 695
43201 31542 Programvht 600 700 -397 200 203 500
43201 31543 Konstbank 10 000 10 000
43201 31549 Stöd till kulturella föreningar 1 794 000 1 794 000
43202 31542 Programvht (Barn och unga) 771 000 -180 000 591 000
43203 99342 KFF Kultur (Kommunikation och markn för) 247 000 247 000
43211 32041 Bibliotek 11 259 622 3 383 820 -497 416 14 146 026
43211 32042 Bibliotek - programvht 104 000 104 000
43221 31541 Scener Salonger 3 260 005 281 500 -2 710 000 831 505
43231 31545 Slott 6 032 875 3 026 262 -2 214 080 6 845 057
43231 31546 Slott - programvht 668 000 -650 000 18 000
43241 35040 Ung Fritid 6 505 665 1 152 840 -596 000 7 062 505
43400 34039 Natur och Friluftsrådet 45 000 45 000
43400 99343 KFF Fritid 932 120 66 840 -96 300 902 660
43411 30040 Stöd till fritidsföreningar 7 184 000 -10 000 7 174 000
43411 51040 Stöd till äldreorganisationer 76 000 76 000
43411 52040 Stöd till handikapporganisationer 74 000 74 000
43411 99343 KFF Fritid (Enhet Föreningar) 2 824 962 90 568 -247 464 2 668 066
43421 34011 Tyrs Hov Sporthallar 4 822 396 543 974 -1 173 700 4 192 670
43421 34020 Idrottsplatser 57 500 -45 600 11 900
43431 34013 Simhallar 8 985 616 1 123 984 -3 165 500 6 944 100
43431 34031 Friluftsanl Utomhusbad 422 631 123 975 -375 000 171 606
43431 34041 Samlingslokaler 135 800 -549 300 -413 500
43441 34030 Friluftsanläggningar - ospec 2 688 887 329 430 -247 464 2 770 853
43441 34031 Friluftsanläggningar - Utomhusbad 232 700 232 700
43441 34032 Friluftsanläggningar - Motionsspår 235 000 235 000
43441 34033 Friluftsanläggningar Rastplats 56 000 -80 000 -24 000
43441 34034 Friluftsanläggningar - Slingor Leder 180 000 180 000
43441 34035 Friluftsanläggningar - Gräsytor 23 000 -40 000 -17 000
43441 34039 Natur och Friluftsrådet 35 000 35 000
43451 34011 Sporthallar 128 258 -401 100 -272 842
43451 34011 Sporthallar fr A43431 240 534 -861 600 -621 066
43451 34020 Idrottsplatser 4 148 392 756 438 -854 050 4 050 780
43451 34031 Friluftsanl Utomhusbad 25 600 25 600
43451 34041 Samlingslokaler 56 000 -125 000 -69 000
43451 34050 Skolidrottslokaler 57 000 -899 500 -842 500

KFF resultat för 2021 exkl projekt, internhyra, internstäd,  59 490 006 24 200 389 -16 416 274 67 274 121

Internhyra 38 459 654
Internstäd 4 930 134

Intern IT 1 150 000
Avskr och ränta inv tom 2022 1 320 091

Avskr och ränta inv 2023 0
Komp kaptj kostn ansl typ 1 jan-dec 2023 0

KFF totalt för 2023 113 134 000

2023-02-23



Investeringsplan

Nämnd/förvaltning

Investeringsprojekt (belopp anges i tkr) 2023
Hjärtstartare (ansl typ 1) 100
Bryggdelar Luhrsjön (ansl typ 1) 225
Utbyte av konstgräs på Österås IP (ansl typ 1) 6000
Utbyte till LED-lampor på motionsspår Hästveda (ansl typ 1) 950
Meröppet bibliotek (ansl typ 1) 750
Fordons- och maskinförnyelse Österås 350
Furutorpshallen 200
Skåp Tyringe simhall 250
Robotgräsklippare, Hässleholmsgården 100
Verksamhetsutrustning Markan 270
Låssystem Hovdala 250
Sammanträdesrummet stolar 60
Laddbar fyrhjuling Hovdala 250
Summa 9 755

Kultur- och fritidsförvaltningen



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2023-02-23 KFF 2023/31 

      

  
Handläggare 
Controller Ingela Olsson 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
ingela.olsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

KFF investeringsplan 2024–2026 
 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förvaltningens förslag till beslut. 

 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur – och fritidsnämnden fastställer investeringsplan 2024–2026 och sänder  
den till budgetberedningen. 

  

Beskrivning av ärendet 

Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan. 
 
Förvaltningen har arbetat fram en investeringsplan för 2024–2026 som förslag till 
beslut och föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer densamma. 
 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Investeringarna är antingen till för medborgarna alternativt för att underlätta arbetet 
för personalen 
 
Barnperspektivet  

Har beaktats 

Miljökonsekvenser  

Har beaktats 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringar genererar kapitalkostnader, dvs kostnad för avskrivning och ränta 

 

Bilagor 

Investeringsplan 2024–2026 

 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen, budgetberedningen 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Ingela Olsson 

Controller 

  



Investeringsplan Bilaga 2

Nämnd/förvaltning

Investeringsprojekt (belopp anges i tkr) 2024 2025 2026
Besluts-

underlagsnr.
LED-skärm Kulturhuset 600 1
Teknisk utrustning bibliotek 150 100 2
Publika datorer och kopieringsmaskin Bibliotek 100 70 3
Rörelsesensorer Huvudbibliotek 100 4
Akustiksystem Röda salongen 300 5
PA system Röda salongen 1 400 6
Byte av mixerbord Röda salongen (inkl försäljning gamla) 100 7
Videokameror salongerna 120 8
Låssystem Hovdala 200 200 9
Trädgårdsmöbeler Hovdala 70 10
Verksamhetsutrustning Markan 90 11
Sviktdelar Bjärnum simhall 200 12
Utemiljö Tyringe simhall 2 000 13
Armklippare Friluftsliv 500 14
Överbyggnad Ljungala-Stoby motionsslinga 350 15
Spången Alslingan 500 4 000 16
Klippdäck till traktor Hässleholmsgården 60 17
Utrustning Göingevallen 100 18
Förtätning fotbollsplaner Österås (offert behövs) 2 000 19
Dimmerskåp scen Röda salongen 350 20
Stolar Röda salongen (offert krävs) 2400 21
Stolar Blå salongen (offert krävs) 500 22
Ljusbord Blå salongen 60 23
Trådlösa microfonsystem 450 24
Scengolv Hovdala 60 25
Lift Hovdala 150 26
Fritidsgårdsinredning flexibel 400 27
Verksamhetsutrustning ny simhall* 13 000 28
Skurmaskin Tyringe simhall 65 29
Asfaltering Lursjöns parkeringar (ny offert behövs) 2 000 30
Utegym Bjärnum 500 31
Asfaltering Björkvikens parkering 700 32
Isfräs Tyrs hov 150 33
Resultattavla Tyrs Hov Ishall 300 34
Skurmaskin Bjärnum simhall 70 35
Byte låssystem Hässleholmsgården 500 36
Badbryggor Pickelsjön 240 37
Rotorklippare till grönytor, friluftslivet 250 39
Batteripaket ismaskin Österås 100 40
Robotklippare Österås 150 41
Innebandysarg T4 80 42
Robotklippare Hässleholmsgården 150 43
Badbryggor Sparrsjön 190 44
Cylinderklippare Österås 500 45
Ishockeymål Tyrs Hov 40 46
Fotbollsmål 120 47
Djupluftare fotbollsplaner 500 48
Underhåll av Steinway-flygel 120 49
UTV Litiumbatteridrift Hovdala 400 50
Väggsladd Hovdala 25 51
Grillplats med tak Boketorp 150 52
Butiksinredning Hovdala 100 53
Summa 9 155 23 125 5 800
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2023-01-31 KFF 2023/22 
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Förvaltningschef Anders Rosengren 
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anders.rosengren@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax: 
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:

KFN nämndplan med mål 2023 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

Anta nämndsplan med mål för 2023 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens nya styrmodell ska varje nämnd anta en nämndsplan som 
beskriver uppdrag, mål och visioner för verksamhetsområdet. Planen ska vara såväl 
visionärt långsiktig som konkret för innevarande år. Då den nya nämnden endast 
varit i tjänst i 2 månader har förvaltningen på uppdrag av arbetsutskottet tagit fram 
ett förslag på nämndsplan för 2023 och förelägger nu nämnden denna för 
antagande. Under hösten 2023 kommer nämnden göra ett genomgripande arbete 
för att säkerställa att nämndsplanen i sin helhet speglar de ambitioner som nämnd 
och politiskt styre har. 

Målen i nämndsplanen är satta utifrån olika tidsperspektiv. Vissa är kortsiktiga med 
tanken att uppnås under innevarande år. Andra mål är tänkta som långsiktiga mål 
över hela mandatperioden utifrån vilka förvaltningen sedan behöver sätta delmål för 
respektive verksamhetsår. 

Hässleholms 
kommun 



2 (3) 

JAV 

Utifrån nämndsplanens mål ska sedan förvaltningen ta fram verksamhetsplaner 
vilka tydligt visar vilka åtgärder och aktiviteter som verksamheten ämnar 
genomföra för att nå hela eller delar av nämndens satta mål. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

I förslaget till nämndplan har brukarperspektivet beaktats. En tydligare dialog med 
brukare, föreningar och näringsliv beräknas ge positiva effekter för verksamhetens 
brukare. 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Miljökonsekvenser 

Har beaktats

Facklig samverkan 

Facklig samverkan äger rum 2023-02-27 

Ekonomiska konsekvenser 

Nämndsplanen i sig självt innebär inga ekonomiska konsekvenser. Eventuella 
ekonomiska konsekvenser för 2023 kommer eventuellt speglas i 
verksamhetsplanerna. 

Bilagor 

Nämndplan med mål 2023

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen 
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JAV 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Anders Rosengren 

Förvaltningschef 

  



 

 
 

Kultur- och fritidsnämden 2023 

  

Nämndplan med mål och internbudget 
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1. Nämndens grunduppdrag 
Kultur- och fritidsförvaltningen i Hässleholms kommun är organisatoriskt placerad under 
Kultur- och fritidsnämnden. Vi har som målsättning att erbjuda alla kommuninvånare ett rikt 
och varierat kultur-och fritidsutbud, utifrån de behov och önskemål som finns hos våra 
kommuninvånare och utifrån de beslut som de förtroendevalda fattar. Kultur- och 
fritidsförvaltningen arbetar för jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och social inkludering 
genom att erbjuda invånarna ett rikt kultur- och fritidsutbud som är attraktivt med hög kvalité.  
Förvaltningen ansvarar för verksamhet och verksamhetsvaktmästeri i Kulturhuset, biblioteken, 
allmänkultur, Hovdala slott, badanläggningar, idrotts- och fritidsverksamhet samt friluftsan-
läggningar och friluftsturism.  

 

Kultur- och fritidsnämnden och medborgarna i Hässleholms kommun  
Kultur- och fritidsförvaltningen i Hässleholms kommun riktar sig till alla som verkar i, bor och 
besöker kommunen med ett särskilt fokus på barn och unga. Vi ser att meningsfulla livssam-
manhang, satsningar på folkhälsa och möjligheter till en aktiv kultur och fritid förebygger beho-
vet av stöd och omsorg. Kultur- och fritidsupplevelser är viktiga inslag för god livskvalitet. 
Kommuninvånarna ska kunna påverka utbudet samt att utbudet ska stärka förutsättningarna 
för ett jämlikt liv som stärker demokratin och jämställheten. Social och ekonomisk hållbarhet 
ska ligga till grund.  
 
Satsningar på inkludering och delaktighet berikar lokalsamhället. Entreprenörer och förenings-
liv breddar serviceutbudet. De bidrar också till ökad sammanhållning och en meningsfull fritid 
för alla. Vi erbjuder medborgarna högkvalitativa kultur- och fritidsevenemang. Föreningslivet 
speglar den mångfald som finns i lokalsamhället.  
 
Att ha möjlighet att utöva önskad idrott och delta i aktiviteter på sin fritid är viktigt för männi-
skors psykiska och fysiska hälsa. Den positiva trend som pekar på att människor rör sig alltmer 
än förut är lovande för den fortsatta utvecklingen men är dessvärre inte gällande för alla sam-
hällsgrupper. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver bli bättre på att nå personer som är 
mindre fysiskt aktiva genom att frångå invanda mönster och hitta kreativa sätt att möta och 
förhålla oss till alla människors behov. Därför är det viktigt att se till att verksamheterna lockar 
en bredd av medborgare och att deltagare i olika aktiviteter speglar den mångfald som finns i 
samhället. Genom satsningar på digitala forum och nya kanaler för medbestämmande kan kul-
tur- och fritid hjälpa till att utveckla de demokratiska värdena och ge alla en möjlighet att få sin 
röst hörd. Strävan är att hitta nya arenor, nya samarbetsformer och ny dialog för att utveckla 
kultur och fritidsutbudet inom kommunen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängligt för alla och mänskliga rät-
tigheter ska ligga till grund. Här är vi en viktig pusselbit kring det främjande arbetet för att 
skapa en god livsmiljö och trygghet genom livet.  
För att utvecklas måste det finnas platser, såväl fysiska som digitala, där vi tillsammans kan 
dela med oss av erfarenheter och kunskaper. Platser där invånarna i Hässleholms kan träffas 
för att utöva sociala aktiviteter tillsammans, skapa, bygga broar och knyta kontakter. Kultur- 
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och fritidsförvaltningen vill underlätta för föreningslivet att hitta former som gör det möjligt att 
i högre utsträckning ta vara på lösningar som kan uppstå genom träffar mellan kommunen och 
närings- och föreningslivet. 
 
För att erhålla föreningsstöd förutsättes att föreningslivet arbetar aktivt med värdegrundsfrå-
gor och stödjer det gemensamma arbetet kring främjande och förebyggande arbete. Att fånga 
upp och motivera barn och ungdomar till ökad fysisk aktivitet är en utmaning där det behövs 
nya synsätt och möjligheter för unga och vuxna att fortsätta vara aktiva för att nå en god hälsa 
långt upp i åren. Våra verksamheter finns för alla men prioriterade grupper är barn- och unga 
(särskilt flickor), funktionshindrade, pensionärer samt socialt resurssvaga.  
Det är viktigt att samverka med föreningslivet och hitta vägar för dom att interagera med ett 
starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. Orga-
nisationerna bör i högre grad än i dag samverka för att skapa goda förutsättningar för männi-
skor att vara regelbundet fysiskt aktiva i kultur, fritid, och friluftsliv. Det innebär att evidensba-
serade kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för kultur, fritid, friluftsliv och främ-
jar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra 
berörda aktörer. Samverkan kan bidra till att fler människor ägnar sig oftare åt kultur, fritid 
och friluftsliv.  
 
En inbjudande stadskärna är samlingspunkt för en mångfald av kulturella uttryck. Det är viktigt 
att kultur- och fritidsförvaltningen ges möjlighet att delta i stadsplaneringen och göra det i ett 
så tidigt skede som möjligt. Detta i syfte att bidra till attraktiva miljöer som främjar fysiskt och 
psykiskt välmående. Det kräver ett nära samarbete mellan de kommunala förvaltningarna, de 
kommunala bolagen, näringslivet och föreningslivet.  
 
Den övergripande målsättningen för Hässleholms folkbibliotek är att vara en biblioteksarena 
som i samverkan med andra stimulerar läsning, bildning och berättelsen. Biblioteken ska i sam-
verkan med andra utveckla och stärka bibliotekens roll som demokratisk plats i ett föränderligt 
samhälle. 
 
Den öppna fritidsverksamheten ska vara verksamhetsbaserad och inte lokalbaserat, dvs att 
verksamheten skall finnas där den behövs och efterfrågas samt att hela Hässleholms kommun 
är basen för den öppna fritidsverksamheten. Verksamheten bör vara en skolning i demokrati-
processen, förebyggande och främjande för barnets bästa. Den öppna fritids- och ungdoms-
verksamheten är därmed en lärandeprocess, inte bara för unga utan också för samhället i sig. 
Det är en investering som alla tjänar på. För ett samhälle som eftersträvar inkludering och 
social sammanhållning så har den öppna fritids-och ungdomsverksamheten en viktig roll att 
spela.  
 
Ett nyskapande, självständigt, mobilt och attraktivt kulturliv ökar kommunens attraktivitet och 
konkurrenskraft. Här spelar Hässleholm kulturhus och Hovdala slott en viktig roll som mötes-
plats och arenor för aktivitet.  
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Spontanidrott är fysiska aktiviteter som sker utanför föreningsidrotten utan officiell organisa-
tör. Spontanidrott kan handla om lek, tävling eller motion. Det kan utövas enskilt eller i grupp 
och vara allt ifrån en joggingtur till en cykeltur till fotbollsmatch med kompisgänget. Kultur- 
och fritidsförvaltningen ska skapa förutsättningar för spontanidrott genom att titta på samver-
kan med andra förvaltningar, utemiljöer i befintliga verksamheter, lokaler och anläggningar.  
Miljön i och kring våra anläggningar och verksamheter ska kännas trygg och stimulera männi-
skor till att vilja delta, och ta del av, verksamhetens utbud. Människors säkerhet och trygghet 
handlar både om den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den enskildes tilllit till sam-
hället, medmänniskor, upplevelse av social tillhörighet och delaktighet. Därför ser vi att de soci-
ala skilladerna i samhället minskar.  
 
Kommunen ska förvaltas och utveckas på ett hållbart sätt. Kultur – och fritidsnämnden ska, ge-
nom sin förvaltning, vara en del i nya arbetssätt och problemlösningar för samhällets utma-
ningar. Detta gör vi genom att prioritera komptensförsörjningng bland medarbetarna och ut-
vecklig av våra verksamheter genom att arbeta med livslångt lärande, stärka komptensen och 
införa nya digitala och flexibla arbetssätt för att på ett mordernt sätt erbjuda våra medborgare 
lösningsfokuserade och kvalitativa tjänster.   
 
 

2.  Utvecklingsmål  
Kommunfullmäktige har tagit beslut om fyra strategiska utmaningar och sju övergripande mål 
som kommunkoncernen ska prioritera under mandatperioden. De strategiska utmaningarna 
utgår från ett helhetsperspektiv och har arbetats fram med utgångspunkt i förvaltningarnas nu-
lägesanalyser och omvärldsanalys. Omvärldsanalysen bygger bland annat på Sveriges Kommu-
ner och Regioners (SKR) material ”Tio trender som påverkar det kommunala och regionala 
uppdraget”, som identifierar de huvudsakliga trender vilka påverkar förutsättningarna att leda 
och styra inom det offentliga uppdraget.  

Respektive nämnd analyserar och värderar hur nämnden kan bidra till att uppfylla de strate-
giska utmaningarna och övergripande mål och sätter utvecklingsmål för detta arbete. Nämnden 
säter även utvecklingsmål utifrån behovet av att utveckla grunduppdraget i syfte att leverera 
tjänster och service av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Hässleholm.  

 

Hållbar ekonomisk utveckling  
Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för att säkra människors jobb och so-
ciala trygghet. Vi har ett ansvar för kommande generationer genom att kostnaderna idag inte 
ska vara större än intäkterna. Samtidigt ska vi skapa utrymme för kvalitetsförbättringar och in-
vestera i utvecklingen av Hässleholms kommun. Varje skattekrona ska användas på ett effektivt 
sätt.  
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Övergripande mål för kommunkoncernen 
Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansiella mål för hela verksamheten som bidrar till 
en långsiktigt god ekonomisk hushållning. 

 

Nämndens utvecklingsmål  

 

 
 
Så följer vi upp målet  
Indikatorer används vid uppföljningen av de kommunövergripande målen. Indikatorer är möj-
liga att mäta minst en gång per år. Kultur- och fritidsnämdens idikatorer följs upp två gånger 
per år. Kultur- och fritidsnämndens idikatiorer kan följas upp genom att insatser är genom-
förda, mot att förutsättningarna eller möjligheterna har blivit bättre eller mot själva utfallet för 
den enskilda idividen.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens Kultur- och fritidsnämndens Indikatorer Förväntad Föregången Senaste !Trend 
utvecklingsmål verksamhetsmål resultatnivå mätning mätning 
Kultur- och fritid sförvaltningens Arbeta fram handlingsplan Förvaltningens prognoser Ökning 
prognoser är säkra och skapar för säkrare prognoser, är säkra och tillförlitliga @ förutsättning för utveckling. awikelser och 

resultatsa mmanställning. 

Öka kunskapen inom cirkulär Effektivisera förvaltningens Genomföra Genomförd 
ekonomi, delningsekonomi och samordning av drift och kompetensinventering 
sökning av externa finansieringar. investeringsmedel samt 

inventera kompetens inom 
förva ltningen. 

Identifiera framtida Förvaltningen har en ökad Ökning e intäktsmöjligheter. grad av externa intäkter 

Verksamhetens Ökning 
nettokostnader i e förh ållande till 
skatteintäkterna. 
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En attraktiv plats för medborgare och företag  
I Hässleholms kommun erbjuds både stad och landsbygd. Vi har nära till natursköna miljöer, 
samtidigt som omvärlden är nära Hässleholm eftersom vi är en knutpunkt. Vi vill stärka at-
traktionskraften kring vår plats och den gemensamma riktningen framåt.  

 
Övergripande mål för kommunkoncernen 
Hässleholms kommun är en attraktiv kommun att bo i och har ett gott företagsklimat. 

Hässleholms kommuns vision stakar ut den gemensamma riktningen framåt.  

 
Nämndens utvecklingsmål  
 

 
 
 
 
 
Så följer vi upp målet  
Idikatorerna andvänds vid uppföljningen av kommunövergripande målen. Idikatorerna är möj-
liga att mäta minst en gång per år. Kultur- och fritidsnämdens idikatorer följs upp tre gånger 
per år. Kultur- och fritidsnämdens idikatiorer kan följas upp genom att insatser är genomförda. 
Mot att förutsättningarna eller möjligheterna har blivit bättre. Mot själva utfallet för enskilda 
idividen.  

 

 
Så följer vi upp målet  
Indikatorer används vid uppföljningen av de kommunövergripande målen. Indikatorer är möj-
liga att mäta minst en gång per år. Kultur- och fritidsnämdens idikatorer följs upp två gånger 
per år. Kultur- och fritidsnämndens idikatiorer kan följas upp genom att insatser är genom-
förda, mot att förutsättningarna eller möjligheterna har blivit bättre eller mot själva utfallet för 
den enskilda idividen.  

 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens Kultur- och fritidsnämndens Indikatorer Förväntad Föregången Senaste Trend 
utveckllngsmål verksamhetsmål resultatnivå mätning mätning 

Kultur· och fritidsförva ltningens utbud Inventera och samordna Kultur· Antal genomförda Ökning e är nytänkande, att raktivt, och fritidsförva ltningens medborga rdia loger. 
inkluderande med fokus på verksamheter för att effektivisera 
medborgarna. insatser och åtgärder kring intern 

och extern samverkan. 

Kultur· och fritidsförvaltningen Antal genomförda Ökning G) skapar ett ökat antal samverkansdia loger med 
samverkansmöjligheter med näringslivet 
näringslivet. 

Kultur· och fritidsförvaltningens Öka graden långsiktig och Andel som anser att Ökning e verksamheter är jämlika, nyskapande, strukturerad samverkan med kommunen är en bra plats 
jämställda, hälsofrämjande och mobila föreningar och civilsamhället att bo och leva på . 
med fokus på social och ekonomisk utifrån framtida och samtida 
hållbarhet. samhällsutmaninga r. 

Öka antal samverkansfonne r med Antal samverkanspartners 
övriga förvaltningar för en frå n föreningar och e bredare gemenskap i kommunen. civilsamhä llet i Ökning 

samverkansgrupper, 
arbetsgrupper och 
verksamheter. 

I 
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Livskvalitet och trygghet – hela livet  
Tillit och trygghet går hand i hand. Vi vill ha en utveckling där både tillit och trygghet ökar i 
samhället. Människors säkerhet och trygghet handlar både om den faktiska utsattheten för 
brott och ytterst om den enskildes tillit till samhället, medmänniskor, upplevelse av social till-
hörighet och delaktighet. Självförsörjning är en nyckel till delaktighet i samhället och en förut-
sättning för individens självständighet. Samtidigt ser vi att de sociala skillnaderna i samhället 
ökar. Fler grupper står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högst hos dem med låg 
utbildningsnivå. Vi vill vända trenden. Hässleholm ska vara en trygg plats där tilliten är hög.  

 

Övergripande mål för kommunkoncernen 
I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt bästa och lägga grunden till ett självständigt liv.  

I Hässleholms kommun ges förutsättningar för fler invånare att komma i arbete.  

I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som välkomnande och trygg.  

 
Nämndens utvecklingsmål  

Så följer vi upp målet  
Indikatorer används vid uppföljningen av de kommunövergripande målen. Indikatorer är möj-
liga att mäta minst en gång per år. Kultur- och fritidsnämdens idikatorer följs upp två gånger 
per år. Kultur- och fritidsnämndens idikatiorer kan följas upp genom att insatser är genom-
förda, mot att förutsättningarna eller möjligheterna har blivit bättre eller mot själva utfallet för 
den enskilda idividen.  

Kultur- och fritidsnämndens Kultur- och fritidsnämndens Indikatorer Förväntad Föregången ~enaste Trend 
utvecklingsmål verksamhetsmål resultatnivå mätning mätning 
Kultur- och fritidsförvaltningens Öka samverkan kring främjande- Antal riktade insatser för Ökning e verksamheter är kvalitativa, och förbyggande a rbete, barnets bäs ta i 
meningsfulla. mobila och fl exibla som inkludering, och social tillhörighet. sama rbete med övriga 
frä mjar hälsa och skapar trygghet. förvaltningar, föreningar 

och civil samhä llet. 

Verka för delaktighet i Antal strukturerade Ökning e sa mhäll splaneringen för möten av kommunens 
synliggörande av kultur- och samhällsplanering redan 
fritidsförvaltningen. på ett tidigt stadie i till 

exempel planarbetet. 

Lyfta fra m och utveckla verksamheter Meningsfulla, tillgängliga, Ungas hälsa - ökad Minskning 

® och utbud riktat mot barn och unga för hälsofrämjande och jämlika psykisk ohälsa hos ba rn 

en social och ekonomisk hållbarhet vid lovaktiviteter med foku s på barn och unga, särskilt flickor. 

samhällsutveckl ing. och unga. 

Antal riktade sa tsningar Ökning e till flickor. 

Kultur- och fritidsförvaltningens Genomföra trygghetsska pa nde Andel som känner sig 
verksamheter, såväl inomhus som åtgärder vid kultur- och trygga utomhus i Ökning 66 @ utomhus är välkomnade, tillgängliga. fritidsverksa mheter såväl inomhus området där de bor nä r procent 
och trygga. som utomhus. det är mörkt ute. 
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Attraktiv arbetsgivare  
Kompetensförsörjningen inom kommuner och regioner är en utmaning kommande år med 
stora pensionsavgångar, brist på utbildad personal och svårigheter att rekrytera vissa yrkes-
grupper. Hårdare konkurrens om kompetens ställer ökade krav på Hässleholms kommun som 
en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda flexibla arbetssätt och en frisk, kreativ arbetsmiljö. Le-
dare och medarbetare ges förutsättningar att utveckla välfärdsuppdraget.  

 
Övergripande mål för kommunkoncernen 
I Hässleholms kommunkoncern arbetar vi med tillit och medskapande där medarbetarna är 
delaktiga i utvecklingen av de tjänster och den service vi levererar.  

 

Nämndens utvecklingsmål  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så följer vi upp målet  
Indikatorer används vid uppföljningen av de kommunövergripande målen. Indikatorer är möj-
liga att mäta minst en gång per år. Kultur- och fritidsnämdens idikatorer följs upp två gånger 
per år. Kultur- och fritidsnämndens idikatiorer kan följas upp genom att insatser är genom-
förda, mot att förutsättningarna eller möjligheterna har blivit bättre eller mot själva utfallet för 
den enskilda idividen.  

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens Kultur- och fritidsnämndens Indikatorer Förväntad Föregången Senaste Trend 
utvecklingsmil verksamhetsmil resultatnivå mätning mätning 
Varje medarbetare känner Arbeta fram nya moderna Medarbetarenkäten: HME· Ökning 73 

9 delaktighet, arbetsglädje, stolthet arbetssätt kring index (hållbart procent 
samt har inflytande och möjlighet kompetensförsörjning, trygga medarbetarengagemang) 
att utvecklas. arbetsvillkor, stabilitet och utifrån begreppen: 

kontinuitet. motivation, ledning och 
styrning, samlat värde 

Kultur- och fr itidsförvaltningens Lyfta fram framgångsrika Antal utbildningstillfällen som Ökning 76 e chefer arbetar med trygghet, tillit, metoder och riktlinjer gällande rör trygghet, tillit, motivation procent 
motivation, fl exibla arbetssät~ och trygghet, tillit, motivation, och och kreativa 
kreativa arbetsmiljöer. kreativa arbetsplatsmiljöer. arbetsplatsmiljöer. 
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3. Internbudget för Kultur- och fritidsförvaltningen  
 

 

När Kultur- och fritidsnämnden antagit internbudget presenteras den här. 
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Handläggare 
Avdelningschef för fritid Henrik Samevik 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
henrik.samevik@hassleholm.se 
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Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Lokalbehovsplan KFF 2024–2028 
 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordförande instämmer i förvaltningens förslag till beslut. 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lokalbehovsplan 
för åren 2024–2028. 

  

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med riktlinjer för lokalförsörjning ska nämnden medverka i den  
långsiktiga och strategiska planeringen av kommunens lokalbestånd. Detta innebär  
att aktivt söka möjligheter till effektiviseringar i lokalanvändning samt bidra till att  
föreslagna åtgärder genomförs. Vid förändrat lokalbehov ska utgångspunkten vara  
att i första hand effektivisera befintliga lokaler, eventuellt genom ombyggnad och  
tillbyggnad. Lokaler ska så långt det gå samnyttjas av flera verksamheter.  
 
Nybyggnation kan ske när det finns ett stadigvarande och långsiktigt behov av nya  
lokaler och där andra alternativ kan uteslutas. Vid tillfälliga lokalbehov ska dessa, i  
första hand, tillgodoses inom befintligt fastighetsbestånd, i andra hand genom  
extern inhyrning. Riktlinjer för lokalförsörjning syftar till att säkerställa en  
kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i Hässleholms kommun.  
 
För kommande arbete med lokaler har lokalförsörjningsenheten bett förvaltningen 
att se över den senaste lokalbehovsplanen, uppdatera behoven för 2024–2028, samt 
översända densamma snarast efter beslut.  
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Lokalförsörjningsenheten vill vidare att förvaltningen under mars gör en utförlig 
lokalbehovsplan för åren 2025–2029 som förvaltningen tar upp i nämnden för 
beslut senast i juni 2023. I september kommer samplanering ska av förvaltningens 
lokalbehov 2025–2029. 
 
Förvaltningen har sammanställt de behov som föreligger 2024–2028 och föreslår 
nämnden att godkänna dokumenten. 
 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Har beaktats i planen 

Barnperspektivet  

Har bedömts i underlaget 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Beskrivs i planen 

 

 

Bilagor 

Lokalbehovsplan 2024-2028 

 

 

Sändlista: 

Tekniska förvaltningen, lokalstrategiska enheten 
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Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Henrik Samevik 

Avdelningschef för fritid 

  



 

 

 
 

 
 Datum: 2023-02-01 

 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsplan 

 

Pågående lokalprojekt 

 

Projekt Beslut Kostnadsberäknad Tidplan 

Nytt Badhus Hässle-
holm 

Beslut fattat i KF 7/6 § 160 2021. Pågår. 375 mnkr Klart hös-
ten 2025 

Ridanläggning Hässle-
holm 

 

Beslut att förvärva befintligt ridhus 2023 och upp-
föra nytt 2025. Separat uppdrag av KS.  

40 mnkr Påbörjas 
2025 

Permanent lokal/an-
läggning för FMCK 

Uppdrag av KSAU. Separat arbetsgrupp arbetar 
med uppdraget på initiativ av TF. Förslag att för-
värva fastighet i Torsjö 

10 mnkr  

Tillbyggnad Furutorps-
hallen 

Pågår. Hallen förväntas vara klart till säsongen 
2023-2024. 

20 mnkr Hösten 
2024 

Markan Pågår. Renovering helt klar under 2023. 15 mnkr Våren 
2023 

Fler gräsplaner för fot-
boll i Hässleholm 

Separat uppdrag av KF 2022. KFF har lämnat rap-
port för kostnadsberäkning till TF 

Pågår  

 

Övriga lokalbehov för förvaltningen härrör sig till behov av exempelvis underhåll, reparationer, verksamhetsför-
ändring och kommer att presenteras för fastighetsägaren. 
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Lokal och- eller anläggningsbehov 2024-2028 

 
 

Nr Lokalbehov Ärendestatus Prio Utredn/ 
beslut 

Önskat ibruk-
tagande 

Kommentar 

1 Lokaler för kampsport 
 

Förstudie efterfrågas 
 

2  Snarast Behov av anpassade och 
permanenta lokaler för 
kampsport.  

2 Lokaler för HIF Klinten Förstudie efterfrågas 1  Snarast Omsorgsförvaltningen 
har stort behov av 
Handikapp IF Klintens 
verksamhetslokaler i 
källaren i Kasern Vir-
gin. Behov av motsva-
rande lokaler finns. 

3 Förändrad utemiljö Tyrs 
Hov simhall 

Förstudie efterfrågas 2   Utemiljön vid simhal-
len är undermålig. 
Undervisningsbass-
ängens vattenbehand-
ling är samma som för 
utebassängen. Alger 
och skräp gör att verk-
samheten inte funge-
rar om utebassängen 
är i gång. Förvalt-
ningen efterfrågar en 
förstudie på åtgärder 
som skulle göra ute-
miljön användbart 
igen. 
  

4 Fler omklädningsrum 
Tyrs Hovs ishall 

Förstudie efterfrågas 2   Verksamheten för tjej-
hockey har markant 
ökat i ishockeyföre-
ningen och därmed 
kraven på omkläd-
ningsrum och dusch-
rum för tjejer. 

5 Personalutrymmen Häss-
leholmsgården  

Förstudie efterfrågas 3  2025-2026 Behov av bättre och 
större personalutrym-
men på Hässleholms-
gården. Eftersom 
varmbadet flyttar till 
nya lokaler 2025-2026 
kan det utrymmet vara 
lämpligt. 

6 Fler omklädningsrum 
Farstorps idrottsplats 

Förstudie efterfrågas 1  Snarast Omklädningsrummen 
är undermåliga och för 
få. Föreningen under-
söker själva möjlig-
heten till bidrag.  

7 Fritidsgårdslokaler  
 

Förstudie efterfrågas 
 

2  2026 Om ambitionen med 
fler fritidsgårdar kvar-
står, finns behov av lo-
kaler i Tyringe, Bjär-
num, Vittsjö och Vin-
slöv. 

11 Lokal för konstbanken Förstudie efterfrågas 2  2025 I dagsläget är konst-
bankens lokal för liten 
och uppfyller eventu-
ellt inte de krav som 
kan ställas på förva-
ring av konst t.ex. luft 
och temperatur. 

Beslutad i KFN XXXXX     

 



SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§6 

Justering av taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser- reviderad 
Dnr: KFF 2023/10 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
godkänna förvaltningens reviderade förslag till taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser att gälla från 1 maj. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Connie Asterman (S) deltar ej i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Det åligger förvaltningen och nämnden att regelbundet justera avgifter och taxor. 
Förslaget innebär höjda avgifter för engångsbesök i simhallar och ishallar för vuxna 
samt nya och förändrade taxor för specialutrustning eller specialutrustade lokaler. 
Inga förändringar föreslås drabba föreningslivet för lokaler eller anläggningar där 
regelbunden verksamhet bedrivs eller för säsongs- halvårs- och årskort. 

I kulturhuset har taxor ökats för kommunens förvaltningar och för konferenser. 
Lokalen "Färgaren" har fått en egen prissättningen då den utrustats som 
konferenslokal. På Hovdala har justeringar gjort för lokaluthyrningar. 

I övrigt är det redaktionella ändringar. 

Eftersom ärendet lyfts ut ur dagordningen vid tidigare möte föreslår förvaltningen 
att förändringarna ska börja gälla 1 maj. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ökade avgifter i vissa verksamheter för allmänheten där man själv väljer 
nyttjandegraden. 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

13 (15) 



Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

lntäktsökning motsvarande 250 tkr 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering 

crr fJtt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Utdraget bestyrkas 

14 (15) 
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Kultur- och Fritidsförvaltningen 

henrik.samevik@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax: 
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:

Justering av taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser - reviderad

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förvaltningens förslag till beslut. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
godkänna förvaltningens reviderade förslaget till taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser att gälla från 1 maj. 

Beskrivning av ärendet 

Det åligger förvaltningen och nämnden att regelbundet justera avgifter och taxor. 
Förslaget innebär höjda avgifter för engångsbesök i simhallar och ishallar för vuxna 
samt nya och förändrade taxor för specialutrustning eller specialutrustade lokaler. 
Inga förändringar föreslås drabba föreningslivet för lokaler eller anläggningar där 
regelbunden verksamhet bedrivs eller för säsongs- halvårs- och årskort. 

I kulturhuset har taxor ökats för kommunens förvaltningar och för konferenser. 
Lokalen ”Färgaren” har fått en egen prissättningen då den utrustats som 
konferenslokal. På Hovdala har justeringar gjort för lokaluthyrningar. 

I övrigt är det redaktionella ändringar. 

Eftersom ärendet lyfts ut ur dagordningen vid tidigare möte föreslår förvaltningen 
att förändringarna ska börja gälla 1 maj. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ökade avgifter i vissa verksamheter för allmänheten där man själv väljer 
nyttjandegraden.    

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Barnperspektivet  

Har beaktats 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Intäktsökning motsvarande 250 tkr 

 

 

Bilagor 

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser 

 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Henrik Samevik 

Avdelningschef för fritid 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser  
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Med taxan ”Ungdomar” avses stödberättigad förenings verksamhet för barn och ungdom upp till 20 år, stödberättigad 
handikapp- och pensionärsförenings verksamhet samt, övrig inomkommunal barn- och ungdomsverksamhet. 
Med taxan ”Vuxen” avses stödberättigad förenings vuxen-, senior- eller mixad verksamhet samt ej stödberättigad för-
enings verksamhet för barn och ungdom upp till 20 år. 
I taxan ”Övriga” ingår ej stödberättigad förenings vuxen/seniorverksamhet, övrig kommunal verksamhet samt övriga 
hyresgästers verksamhet inklusive friskolor. 

Idrotts- och fritidslokaler 
Samtliga lokaler och anläggningar har fri servering vid arrangemang.  

Qpoolen Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning  kr/tim kr/tim kr/tim 
> Enstaka och schemabokning 55 110 330 

Tävling 

> Cup, turnering, tävling, träningsläger, uppvisning 110 330  660 
> Ställtid vid tävling (minst fem timmar) 55  110  330 

Match (* kr/match)   

 - Allsvenskan  3 300 *  
 - Div. 1   2 200 * 4 400 *  
 - Div. 2   1 100 * 2 200 *  
 - Övriga seriematcher 55 660 * 1 320 *  

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa 
(Vid seriesammandrag för seniorer räknas matchpris i tre timmar och därefter träningstaxa per timme, ex. badminton, volley-
boll) 

Arrangemang (avgift per dag) Samtliga taxeklasser  

> Utställning, mässa, större musikarrangemang etcetera 7150 kr  

> Ställtid (minst fem tim) - Stödberättigad förening/intern 110 kr/tim – 1 100 kr/dygn 
- Övriga 220 kr/tim – 2 200 kr/dygn 

> Tillägg  - Stolar på golv (minst 200, Qpoolens) 1 100 kr 
- Publik på läktare 1 100 kr  
- Skyddsmatta (inkl. tejp) 2 310 kr/bokning  
Kajutan ingår vid förhyrning av helgdagsarrangemang utan extra kostnad. 

 

Sporthall Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning 55 110 220 

Tävling 

> Cup, turnering, tävling, träningsläger, uppvisning 110  220 440 
> Ställtid vid tävling (minst fem timmar) 55 110 220 

Antagen:  XXXXXX 
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Match (* kr/match) 

 - Allsvenskan  2 640 *  
 - Div. 1  1 760 *  3 520 *  
 - Div. 2  880 *  1 760 *  
 - Övrig seriematch 50 660 *  880 *  

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa 
(Vid seriesammandrag för seniorer räknas matchpris i tre timmar och därefter träningstaxa per timme ex. badminton, volleyboll)  

Arrangemang  Samtliga taxeklasser 

> Föreläsningar, konferenser, konserter etcetera 660 kr/tim 
> Ställtid (minst fem timmar)  220 kr/tim 

 

Idrottshall Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatch 50 100 200 

Match (* kr/match)   

> Seriematch 50 600 * 1 200 *  

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa 

 

Gymnastikhall Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatch 45 90 180 

Match (* kr/match)   

> Seriematch 45 540 * 1 080 *  

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxan 

 

Gymnastiksal Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatch 40 80 160 

 

Styrketräning Bjärnum Tyrs Hov 
> Halvårskort  900 1 000 900 1 000 
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> Per gång - Vuxen (över 18 år)  60 80 60 80 
- Ungdom (13–17 år), funktionsvarierad och pensionär  30 40 30 40 
(13–15 år endast i sällskap med vuxen) 

 

Föreningsgym Qpoolen Tyrs Hov Sösdala 

> Enstaka och schemabokning, föreningar ungdomar (kr/tim) 55 100  55 100 55 100 
> Enstaka och schemabokning, föreningar vuxna (kr/tim) 110 200  110 200 110 200 
> Enstaka och schemabokning, övriga (kr/tim) 330  330 330  

 

Övernattning Ungdomar Vuxna 
  kr/natt kr/natt
 > Till och med 40 personer 750 1 500
 > Fler än 40 personer 1 500 3 000
 Vid övernattning ska kunden ta del av ”Regler för övernattning i kommunala lokaler”. Blankett finns på hassleholm.se. 
 

Tyrehallen   
 Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning (enstaka och schemabokningar) kr/tim kr/tim kr/tim 

> Konstgräsplan 7-manna (60 x 40 m) 110 220 880 
> Konstgräsplan halv 7-manna (30 x 40 m) 55 110 440  
> Friidrottsyta  55 110 440  
> Motionslokal  45 90 180  
> Motionslokal inklusive spinningcyklar 440 440 880 
 
Tävling (cup, turnering, tävling, träningsläger, uppvisning) 220 440 1 760 
> Konstgräsplan 220 440 880 
> Friidrottsyta  110 220 880  

Träningsmatch (7-manna) 300   

Arrangemang (utställning, mässa, större musikarrangemang etcetera)   

> Stödberättigad förening  4 400 kr/dag 
> Övrig kund  8 800 kr/dag 
> Ställtid (minst fem tim) - Stödberättigad förening 110 kr/tim – 1 100 kr/dygn 
 - Övrig kund 220 kr/tim – 2 200 kr/dygn 
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Ishall  
Endast issportförening har föreningstaxa i ishallar. Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning 55 110 1 100 
> Utanför normalperioden 1 100 1 100 1 100 
> Lilla rinken 55 110 550 

Tävling 

> Cup, turnering, tävling 110 330 1 100 
> Ställtid vid tävling 55 110 1 100 

Match (* kr/match)    

 - Div. 1    3 300 * 
 - Div. 2   2 200 *  
 - Övrig match 55 1 100 *  

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa. 
Andra matcher enligt särskild överenskommelse. 

Arrangemang (avgift per dag) Samtliga taxeklasser 

> Utställning, mässa, shower, större musikarrangemang etcetera  4 400 kr 
> Ställtid (minst fem tim) - Stödberättigad förening 110 kr/tim – 1 100 kr/dygn 
  - Övriga 220 kr/tim – 1 100 kr/dygn 
> Tillägg - Publik på läktare  1 100 kr 

 

Allmänhetens åkning Österås, Tyrs Hov
  
> Barn och ungdom, 3–17 år (kr/dag)  20  
> Vuxen, över 18 år (kr/dag)  40 60 
> Skridskouthyrning  50 
> Skridskoslipning  50 
> Hjälmuthyrning  10 

 

Curling Skolor  Övriga 
 kr/tim  kr/tim 

> Hyra per bana    625 
> Hyra hela rinken (tre banor) 625  1 250 
> Allmänhetens curling  - Barn och ungdom, 3–17 år (kr/tillfälle)    30 
   - Vuxen, över 18 år (kr/tillfälle)   60 
Med skolor menas kommunala skolor under skoltid och avser självkostnadspris för hyra av stenar och tillbehör. 
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Utomhusanläggning 
11-manna gräsplan Ungdomar Vuxna Övriga 
 Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning 55 110 440 

Tävling 

> Cup, turnering, tävling 110 330 660 

Match (* kr/match)    

 - Div. 1   3 300 * 
 - Div. 2   2 200 * 4 400 *  
 - Div. 3   1 100 * 2 200 *  
 - Övrig seriematch  55 660 *  1 100 *  

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa. 
Matchtaxa över div. 1 sker enligt särskild överenskommelse. 

 

7-manna gräsplan  Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatch 40 80 320 

Tävling 

> Cup, turnering, tävling 80 320  640 

Match    

> Seriematch 40 320 640 

 

5-manna gräsplan  Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatch 30 60 240 

Tävling 

> Cup, turnering, tävling 60 240 480 

Match    

> Seriematch 30 240 480 
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Konstgräs Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning - 11-manna 330 330 660
  - 7-manna 165 165 330 

Match 

> Träningsmatch (* kr/match)  

 - 9- och 11-manna 660 * 1 320 *  1 980 *  

Seriematch = matchpriset för gräs. 

 

Friidrott Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning 55 110 440 

Tävling 

> Tävling, - Göingevallen 110 330 440 880 
> Tävling, - Tyrs Hage 55 165 220 

 
 

Beachvolleyplan  Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning 55 110 220 
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Bad- och simhall 
Endast sim- och dyksportsförening samt av kultur och fritidsförvaltningen erkända handikappförening har föreningstaxa i simhal-
lar. 

  Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning  kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning - Simbassäng, per bana 13:75 27:50 220 
   - Undervisningsbassäng 55  110 440
   - Hoppbassäng 55 110 440 

Tävling (Endast hela simbassängen, övriga bassänger ingår) 

> Cup, turnering, tävling, per bana  27:50  55  220 
> Ställtid vid tävling  55  110  880 
> Seriesim, per bana  13:75  27:50  220 

Tillägg 

> Ej ordinarie simverksamhet (simbassäng)  330  330  990 
> Ej ordinarie simverksamhet (undervisningsbassäng)  165  165  495 
> Tid som bryter allmän badtid  990  990  1 980 

Privatuthyrning hela anläggningen (kr/tim – ej Vinslöv) Inklusive simbassäng 
 
Samtliga kategorier 1 100 1 500 

 

Allmänt bad  
Du som förälder/ledare är alltid ansvarig för medföljande barn, och kan aldrig lämna ett barn utan uppsikt! Barn under 12 år skall 
ALLTID ha sällskap av en ombytt vuxen som ansvarar för barnet. En avgift på 12,5 % läggs till på alla friskvårdsaktiviteter via Epassi. 
 
Engångsavgift     kr/bad 

> Ungdom (3–17 år), funktionsvarierad och pensionär  30  
> Vuxen (över 18 år)  60 80 
> Grupp*  150 180 

Entréavgift betalas av alla badgäster, även de som inte badar 
* Med grupp menas högst fem pers. varav minst en och max två vuxna. Gäller ej i kombination med rabattkorten. 
 

Rabattkort     kr/enhet 

> 10-kort  - Ungdom, funktionsvarierad och pensionär   240  
   - Vuxen  480 640 

> Sommarkort (jun-aug) - Ungdom, funktionsvarierad och pensionär   480 
   - Vuxen   720 
 
> Halvårskort    1 080 
 
> Årskort  - Ungdom, funktionsvarierad och pensionär   900 



9 
 

 

 

 
   - Vuxen   1 800 
   - Grupp   4 320  
   - Bad och vattengympa, pensionär   1 500  
   - Bad och vattengympa, vuxen   2 400 
 
10-korten är giltiga ett år från inköpsdatum. Sommar-, halvårs- och årskorten är personliga.  

Vattengympa Bjärnum Qpoolen Tyrs Hov 
 
> Per gång   60 100 60 100 60 100 
> 10-kort   480 480 480 
> Säsongskort (jan-maj respektive aug-dec)  650 800 650 800 650 800  
> T illägg bad per gång   20 20 20  
Passen kräver minst fem deltagare. Anmäl ankomst senast 10 min före pass. Avbokning senast två timmar före, annars debiteras 
full avgift. 10-korten är giltiga ett år från inköpsdatum. Säsongskorten är personliga. 

Övrig vattenverksamhet (egen verksamhet) Bjärnum Qpoolen Tyrs Hov 
 
> Babybad, per gång och barn (två vuxna gratis)   75 100  75 100 
> Babysim, per omgång (8 gånger, två vuxna gratis)   900  900 
> Simskola, per omgång    1 000 1 000 1 000 
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Hässleholmsgården 
      

Huvudbyggnaden (* inkl. personal)       Samtliga 

> Heldag* (vardag 08:00-17:00)     4 400 
> Halvdag* (vardag, för- eller eftermiddag)     2 200 
> Konferenslokal (kr/tim)     440 
> Kvällar och helger (kr/tim)     500 
> Personal (utanför normal arbetstid, kr/tim)     500 
> Förtäring    Verklig kostnad 
 

Inomhuslokaler  Möten/Verksamhet Arrangemang 

  Förening  Övrig  Samtliga
  kr/tim  kr/tim  kr/dygn 

> Södra flygeln   110  220   1 100 
> Allaktivitetslokalen      1 100 
> Vagnslidret   110  220  1 980 
> Vagnsmuséet   110  220   1 980 
> Vagnslidret och Vagnsmuséet (fr 16:00-sö 16:00)     2 750 

 

Gräs- och grusytor  halvdag kr/dygn 

> Samtliga grus- och gräsytor 3 000 5 500 
> Gräsyta söder (25 000 m2)  2 500 
> Gräsyta bakom varmbadet (2 300 m2)  750 
> Gräsyta bakom bangolfen (1 700 m2)  750 
> Gräsparkering norr (15 000 m2, cirkusyta)  1 250 
> Gräsparkering söder (8 300 m2)  750 
> Grusparkering (4 000 m2)  750 

 

Varmvattenbadet Hkp-förening Förening Remisser Övrig 
> Kronor per timme 110 * 330 * 60 kr/bad 750 
(* endast schemabokningar – annars övrig taxa, vattengympa - se simhallar) 
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Fest- och möteslokaler Möten/Verksamhet Arrangemang 
  Förening  Övrig Förening Övrig
  kr/tim  kr/tim kr/dygn kr/dygn 
Hästveda Hantverksgård      
> Hela byggnaden (fr 16:00-sö 16:00)     2 750 
> Hela byggnaden      1 980 
> A-sal  110  220  1 440 
> B-sal  110  220 
> Bottenplan (inkl. kök) 165  330 
> E-sal  75  150 
> F-sal  75  150  
> Tillägg - Kök (per tillfälle) 110  220 

 
Hässleholmsgården, se föregående sida 

 
Vittsjö Medborgarhus  
Stolar i teaterlokalen ingår vid förhyrning (ställs ut och plockas in av förhyraren)    

> Cafeteria  60 120 
> Teaterlokalen (kök ingår vid arrangemang) 110 220   1 980 
> Tillägg - Kök (per tillfälle) 110 220   

 

Qpoolen  

> Kajutan   110 220  

   

Tyrs Hov 

> Aktivitetsrum 3 70 140  

 

Österås 

> Cafeterian i ishallen 110 220 
> Mediarum 55 110 

 
*Med ”möten” menas exempelvis sammanträde, möte och ungdomsavslutning. Med arrangemang menas exempelvis fest, arrange-
mang och kommersiell verksamhet. Minsta bokningstid vid arrangemang är ett (1) dygn. Standardmöblering ingår vid förhyrning 
enligt respektive anläggnings förutsättningar. Taxan för föreningar gäller stödberättigade föreningar inom Hässleholm kommun 
och intern kommunal verksamhet.  
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Övrigt 
Föreningsservice 
 
Nycklar, taggar och inpasseringskort (kr)   Samtliga 

> Köp av tagg   300 
> Köp av Extra nyckel   600 

Maskiner och fordon  Stödberättigad förening 

> Redskapsbärare med djupluft   1 kr/m2 

> Redskapsbärare med dressvagn (endast utlägg)   0:50 kr/m2 

> Redskapsbärare med hjälpsåmaskin   0:75 kr/m2 

> Hjälpsåmaskin  1500 kr/dygn 
> Dressvagn  1500 kr/dygn 

Andra tjänster och maskiner enligt överenskommelse. Beställning ska ske i god tid och utförs i mån av tid. 

 

Reklamavgifter 
 
Fast reklam (kr/år)   

> Inomhuslokaler - Qpoolen och Furutorpshallen  8 250
  - Övriga sporthallar  2 750
  - Tyrehallen 8 250 5 500 

> Simhall - Qpoolen  5 500 
 - Tyringe  2 750 

> Ishall - Tyrs Hov inkl. isyta och sarg  27 500
  - Österås   8 250 

> Idrottsplats - Österås A-plan  16 500
  - Göingevallen  4 125
  

Tillfällig reklam (kr/dygn)  550 

 

Avgifter för permanenta lokaler i kommunala anläggningar 
I taxan ingår el, värme, vatten etcetera  Föreningar Övriga 
 kr/kvm/år kr/kvm/år 

> Förråd  50 100 
> Kansli  125 250 
> Verksamhetslokal 75 150 
> Omklädningsrum 100 200 
> Kiosk, cafeteria 150 300 
> Styrkelokal mot allmänhet 125 250 
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Avtal skrivs med de som har permanenta lokaler i kommunala anläggningar. 
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Uthyrningsbestämmelser idrotts- och fritidslokaler 
 
 Kommunen har tolkningsföreträde för gällande regler, riktlinjer och taxor. Överklagande sker en-

ligt kommunallagens 10 kap, laglighetsprövning. 
 

 Kunden ska inneha ett person- eller organisationsnummer som säkerställer identifiering. 
 

Säsongsbokning 
 
 Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda enligt nedan. Ansökta tider pri-

oriteras enligt gällande prioriteringsordning och fördelningsprincip för träningsverksam-
het. 
Helgaftnar och helgdagar skall beställas särskilt, dock senast en (1) vecka före aktuellt datum.  

Kategori Sista ansökningsdag Prel. bokning Definitiv bokning 

Inomhuslokaler 15 april 1 juni 1 augusti 

Idrottsplatser 15 februari 15 mars 15 april 

Konstgräs utom sä-
song 1 sep 1 okt 15 okt 
Tyrehallen (konst-
gräs och friidrott) 

1 sep 1 okt 15 okt 

 
Enstaka bokning 
 
 Beställning av enstaka bokning kan göras löpande under året hos kultur- och fritidsförvaltningen el-

ler via webb-bokningen. Avbokning av bokade tider (enstaka, schema eller match) i lokal eller anlägg-
ning ska ske senast tre (3) vardagar före angivet uthyrningsdatum.  

Arrangemang och tävlingar 
 
 Ansökan om arrangemang och tävlingar (cup, turnering, tävling etcetera), ska vara kultur- och fri-

tidsförvaltningen tillhanda senast sista ansökningsdag som gäller för respektive kategori av an-
läggning eller senast sex (6) veckor före genomförandet. Upplägg och redovisning av dessa skall 
göras senast en (1) vecka före. Ordinarie vaktmästare samt viss utrustning (beroende på lokal) 
ingår i hyran. Kostnader utöver detta som övertidsarbete, speciell utrustning etcetera debiteras 
kunden. Arrangemang och tävlingar prioriteras enligt gällande prioriteringsordning och fördel-
ningsprincip. Kunden ska ta del av det systematiska brandskyddsarbetet före arrangemanget. Av-
bokning av mindre arrangemang eller tävling skall ske senast två (2) veckor före genomförandet 
och avbokning av publika arrangemang eller tävling skall ske senast fem (5) veckor före genomfö-
rande, annars debiteras full hyra. 
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Matcher 
 
 Matcher ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart efter lottning och ska i första 

hand förläggas till match/arrangemangstid eller egen träningstid. Avbokning av bokade tider (en-
staka, schema eller match) i lokal eller anläggning ska ske senast tre (3) vardagar före angivet ut-
hyrningsdatum. 
 

Normalperioder 

 
Tyringe ishall v. 32 - v. 17 

Österås ishall v. 36 - v. 13 

Konstgräs v. 16 - v. 44 

Friidrott 1 april  - v. 44 

- Inomhuslokalerna är öppna året runt med begränsningar under skollov. 
- Simhallarnas normalperiod följer respektive simhalls normalöppettider.  
- Normalperioden för gräs kan variera beroende på väderleken, lägerskolor, seriespel, kvalspel, etcetera 
- Konstgräsplanerna är öppna hela året. 
- Tyrehallen har normaltid hela året. 

Prissättning 
 
 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser fastställs genom delegation av kultur- och fri-

tidsnämnden.  
 

 
Kategoriindelning vid entrébelagda badanläggningar 
 
 Barn: 

Besökare i åldern 0 t o m 2 år. Fri entré i betalande målsmans sällskap, annars 
enligt ungdomsprislistan. 

 Ungdom: 
Besökare i åldern 3 t o m 17 år.  

 Vuxen:  
18 år och äldre. 

 Grupp:  
Med grupp menas högst fem personer varav minst en och max två vuxna.  

 Person med funktionsvariation:  
Medlem eller tillhörighet i erkänd av handikapporganisation. 

 Pensionär:  
Ålderspensionär och förtidspensionär som genom legitimation kan styrka sin grupptillhörighet. 
Som pensionär räknas således inte änke-, barn- och deltidspensionär. 
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Regler 

1. Lokaler och anläggningar får endast användas för i bokningsbeskedets angivna ändamål och endast 
under angiven tid. Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvis-
ningar som lämnas.  
 

2. Lokaler och anläggningar hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästens ansvar att slutligen bedöma 
och själv ta ansvaret för att lokalen eller anläggningen lämpar sig för den verksamhet förhyrningen 
avser. Minsta bokningstid är en (1) timme. Gäller inte i ishallar eller i lokaler eller anläggningar där 
givna omständigheter inte medger detta. 
 

3. Kommunens personal har rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera verksamheten i 
lokalen eller anläggningen. 
 

4. Vid skada på eller i lokalen eller anläggningen eller hyresvärdens övriga egendom, skall anmälan göras till 
kultur- och fritidsförvaltningen omgående. Vid skada på grund av uppsåt eller vårdslöshet, 
kommer ersättning för reparation av skadan att utkrävas av hyresgästen. 
 

5. En av hyresgästen utsedd ansvarig person eller ledare skall alltid finnas på plats under hyrestiden. 
Den ansvarige svarar för att material, redskap, tillbehör och dylikt återställs till anvisad plats eller 
till anvisad standardmöblering vid upplåtelsens slut. Dessutom skall ansvarig se till att grovstäd-
ning sker av använda utrymmen, att ljuset släcks, att vattenkranar stängts av och att samtliga 
fönster och dörrar är stängda och låsta. Med grovstädning menas att hyresgästen sopar av och 
plockar upp lösa föremål från golven och lägger i papperskorgar. I vissa lokaler eller anläggningar 
finns speciella hyresregler som hyresgästen har att rätta sig efter. Dessa skrivs alltid ut på bok-
ningsbeskedet. Om hyresgästen förorsakar extra städning av hyrd lokal eller anläggning debiteras 
den faktiska lokalvårdskostnaden. Vid publika arrangemang skall arrangören svara för grovstäd-
ning av läktare och dylikt. 
 

6. Upplåtelsen får inte utan kultur- och fritidsförvaltningens godkännande överlåtas på annan eller 
sökas i annans namn. 
 

7. Det åligger hyresgästen att själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till 
berörda myndigheter där sådant behövs. Det åligger vidare på hyresgästen att se till att det i loka-
len eller anläggningen inte vistas fler personer än som är tillåtet och att nödutgångar inte är block-
erade eller låsta.  Hyresgäster skall ta del av lokalens eller anläggningens brandskyddsföreskrifter. 

 
8. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande ”intern” 

ordning och vakthållning upprätthålls såväl inom som utomhus. Upplåtaren äger rätt att på hyres-
gästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätt-
hålla ordningen inom eller i anslutning till lokalen eller anläggningen.  

 
9. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen eller anlägg-

ningen. 
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10. Servering eller förtäring av alkoholdrycker får inte förekomma i lokaler eller anläggningar som 
förvaltningen hyr ut eller där förvaltningen bedriver verksamhet. Undantag härifrån kan göras av 
förvaltningschefen vid särskilda arrangemang och/eller om tillståndsmyndighet, med stöd av la-
gen om handel med drycker, lämnat tillstånd för servering av alkoholdrycker, eller inom slutna 
sällskap i fest- och möteslokaler. 
 

11. Vid all förhyrning ingår lån av nyckel eller tag för inpassering. För nyckel, tagg eller kort som kom-
mit bort, debiteras kostnad enl. gällande prislista (gäller när den har kvitterats ut från kultur- och 
fritidsförvaltningen).  

 
12. Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokalen eller an-

läggningen får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy 
varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. I förekommande fall äger kultur- och fritidsförvalt-
ningen rätt att kräva förskottsbetalning för hyra av lokalen eller anläggningen.  
 

13. Bokade tider som inte utnyttjas och som inte avbeställts inom föreskriven tid debiteras enligt gäl-
lande taxa. 

 
14. Vid utnyttjande av lokal eller anläggning under tid som inte bokats, debiteras tid enligt gällande 

taxa plus bötesavgift (se bötesavgifter). 
 
15. Kultur- och fritidsförvaltningen delfakturerar i efterhand varje månad. 
 
16. Hyresavtalet kan upphöra att gälla omedelbart vid väsentligt avtalsbrott eller om hyresgästens 

verksamhet bryter mot gällande lagstiftning.  
 

17. Vid arbetsmarknadskonflikt (strejk, lockout, etcetera) brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, be-
slut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att 
lokalen eller anläggningen inte kan brukas enligt avtalet, debiteras ingen hyra. 

 
18. I samtliga lokaler och anläggningar råder förbud mot dopingpreparat. Rökning är förbjuden både 

inomhus och utomhus vid lokaler och anläggningar. Parkeringsföreskrifter skall efterlevas. 
 
19. Allmänt förbud råder också mot handbollsklister. Undantag mot förbud av handbollsklister finns i 

Bjärnums sporthall, Läredahallen och Furutorpshallen i Vinslöv. Där får klister som godkänts av 
kultur- och fritidsförvaltningen användas. 

 
20. Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridorer, trappor etcetera, kasta eller studsa bollar. Det 

är vidare förbud, att i duschrum och toaletter rengöra kläder eller skor, att i duschrum medföra 
glasföremål, att i lokalerna uppsätta reklamskyltar och liknande utan kommunens medgivande, att 
i lokalerna använda skor som efterlämnar märken. 

 
21. I samtliga taxor med momsplikt ingår 12 eller 25 % moms.  
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22. Förening är ansvarig att följa livsmedelslagens bestämmelser vid all servering som sker i eller vid 
lokalen eller anläggningen. Lagen ställer krav på hygien som handtvätt, skyddskläder, rengöring, 
rätt förvaringstemperatur och oftast behövs också tillstånd eller registrering. 
 

Bötesavgifter 
Avgifter tas ut för hyresgäster som inte följer ordningsregler och upplåtelseprinciper i samband med 
nyttjande av anläggningar som är bokade genom kultur- och fritidsförvaltningen.  

Orsak  Avgift/tillfälle 

Ej återställd materiel ................................................................................................................................. 350 kr 
Ej stängd ytterdörr (en eller flera) ......................................................  utryckningskostnad + 700 kr  
Ljuset ej släckt .............................................................................................................................................. 350 kr 
Öppna fönster (ett eller flera) ............................................................................................................... 350 kr 
Utebliven grovstädning (tejp, muggar, snus med mera) av omklädningsrum, 
läktare hall etcetera ........................................................................... verklig personalkostnad + 350 kr 
Kran eller dusch påslagen  ...................................................................................................................... 350 kr 
Otillåtet nyttjande av anläggning ..........................................................................  hyresavgift  + 700 kr 
Sönderslagen materiel  ........................................................................................ verklig kostnad + 350 kr 
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Prioriteringsordning, fördelningsprinciper och taxor 
Definition stödberättigad förening 
Subventionerad föreningstaxa inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde kan 
erhållas av friluftsförening, dansförening, handikappförening, idrottsförening, nykterhets-
förening, religiös förening, pensionärsförening och skolidrottsförening. 

Träningsverksamhet 
Fördelning av tider sker först utifrån föreningstyp enligt följande prioriteringsordning och 
sedan utifrån typ av verksamhet. 

Föreningstyp 
1. Stödberättigad förening 
2. Ej stödberättigad förening 
3. Övrig 
Verksamhet 
1. Tävlingssäsong 

a) Elitverksamhet  
b) Ungdomsverksamhet 
c) Verksamhet för funktionsvarierade 
d) Vuxenverksamhet 

2. Elitverksamhet (ej tävlingssäsong) 
3. Verksamhet för funktionsvarierade 
4. Organiserad korpverksamhet 
5. Annan organiserad motionsverksamhet 
6. Ej tävlingssäsong 

a) Vuxenverksamhet (efter serietillhörighet) 
b) Ungdomsverksamhet (åldersordning – äldst först) 

7. Övrig verksamhet inom kommunen 
8. Övrig verksamhet utom kommunen  
 I första hand fördelas tider med hänsyn till speciella lokalkrav dvs. storlek, utrustning, antal banor, 

geografiskt läge etcetera och därefter många före få. 
 I Tyrehallen har alliansföreningarna företräde. 
 Vuxna/seniorer prioriteras efter serietillhörighet och ungdomar efter åldersordning (äldst först). 
 Interna omfördelningar mellan olika aktiviteter i en förening får inte förekomma. Däremot kan 

föreningen internt fördela tilldelade tider inom sin förening inom samma aktivitet. 
 Med ungdomsverksamhet menas verksamhet där minst två tredjedelar av deltagare är under 21 år 

eller deltar i en ungdomsserie/tävling. Samma princip gäller mixade grupper. Med vuxenverksam-
het menas verksamhet där merparten deltagare är över 20 år eller om man deltar i en seniorse-
rie/tävling trots att man är ungdom.  

 Vad elitverksamhet innebär bedöms av kultur- och fritidsförvaltningen som också äger rätt att 
fatta beslut i varje enskilt fall. 

 Skolidrott och skolans specialidrott har förtur för undervisning mellan 08.00-16.00 skolvardagar. 
Gäller ej i simhallar, friluftsbad eller lokaler där kultur- och fritidsförvaltningen egen verksamhet 
bedrivs eller där allmänheten enligt andra beslut ska beredas plats. Hänsyn skall alltid tas till sko-
lans lagstadgade verksamhet. 

 Med tävlingssäsong menas den tid på året då verksamhetens huvudsakliga tävlingssäsong genomförs. 
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Arrangemang, tävlingar och matcher 
Fördelning av tider sker först utifrån föreningstyp enligt följande prioriteringsordning och se-
dan utifrån typ av arrangemang, tävling eller match.  

Kundtyp 
1. Stödberättigad förening 
2. Ej stödberättigad förening 
3. Övrig 
Arrangemang, tävlingar och matcher 
1. SM-tävlingar och internationella tävlingar för seniorer/vuxna. 
2. Match eller tävling i föreningsregi riktad till vuxna – elitverksamhet.  
3. SM-tävlingar och internationella tävlingar för barn- och ungdomar 7–20 år 
4. Match eller tävling i föreningsregi riktad till vuxna och som ingår i någon form av serie- eller cupsystem. 
5. Match eller tävling i föreningsregi riktad till ungdomar och som ingår i någon form av serie- eller cup-

system. 
6. Uppvisningar inom idrotten. 
7. Övriga arrangemang inom idrotten inkl. förbundsarrangemang. 
8. Övrig verksamhet.  

 
 Kommersiella arrangemang hanteras från fall till fall och kan prioriteras före arrangemang, 

tävlingar, matcher och uppvisningar.  
 Arrangemang och tävlingar bryter all träningstid men ska i första hand förläggas till ar-

rangemangstid (ex. fre kväll-sön kväll i Qpoolen). Viss hänsyn ska tas till årligen återkom-
mande arrangemang. Matcher under säsong ska i första hand förläggas till helger, i andra 
hand på eget lags träningstid, i tredje hand på egen förenings träningstid och sist på annan 
förenings träningstid. 

 Vuxna/seniorer prioriteras efter serietillhörighet ungdomar efter åldersordning (äldst 
först). 
 

Taxeklasser 
Interntaxa (I) 
 Kommunal skolverksamhet under skoltid 

 
Föreningstaxa ungdom (FU) 
 Stödberättigad föreningsverksamhet för barn och ungdom upp till 20 år 
 Stödberättigad handikapp- och pensionärsförenings verksamhet 
 Övrig inomkommunal barn- och ungdomsverksamhet 

 

Föreningstaxa vuxen (FV) 
 Stödberättigad förenings vuxen-, senior- eller mixad verksamhet 
 Ej stödberättigad föreningsverksamhet för barn och ungdom upp till 20 år 

 
Normaltaxa (N) 
 Ej stödberättigad förenings vuxen/seniorverksamhet 
 Övrig kommunal verksamhet 
 Övriga hyresgästers verksamhet inklusive friskolor 
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Lokaler och anläggningar 
Sporthall  
Bjärnums sporthall 22 x 41 m Furutorpshallen  22 x 42 m  Hästveda sporthall 25 x 42 m 
Jacobskolan 22 x 41 m Qpoolen 30 x 42 m Sösdala sporthall 22 x 42 m 
Tyrs Hov 22 x 42 m Vinslövs sporthall 22 x 42 m Vittsjö sporthall 22 x 42 m 
T4-sporthall 22 x 42 m Läredahallen 24 x 44 m  

Idrottshall 
Farstorps skola 16 x 30 m Finja skola  16 x 30 m Linnéskolan 18 x 36 m 
Tekniska skolan 18 x 36 m Västerskolan 18 x 36 m  Stralsund 18 x 25 m 
Grönäng 18 x 32 m 

Gymnastikhall 
Bjärnum skola 12 x 20 m Hästveda skola 12 x 24 m  Tyringe skola 13 x 27 m 
Vagnslidret 13 x 20 m Norrängskolan 12 x 23 m T4-danslokalen  10 x 18 m 
Sösdala gymnastikhall10 x 22 m Tekniskans gyhall 9 x 23 m Tyrehallens motionslokal 15 x 28 m 

Gymnastiksal 
Ballingslövs skola 10 x 16 m Vittsjö teaterlokal 11 x 12 m  Aktivitetslokal 3 6 x 10 m 
Allaktivitetslokalen 8 x 24 m Kyrkskolan 10 x 14 m Ljungdalaskolan 10 x 15 m 
Röingeskolan 10 x 12 m Stoby skola 10 x 16 m Tormestorp skola 10 x 16 m 
Brandstationen 12 x 22 m Danssal Västerskolan 8 – 7 m Danssal HTS 9 x 10 m 
Fitnessal HTS  9 x 13 m Aktivitetslokal 2 10 x 10 m Vinslövs gympabyggnad  12 x 16 m 

Föreningsgym 
Sösdala  12 x 10 m  Qpoolen 6 x 12 m Tyrs Hov  10 x 10 m 

Ishall 
Tyrs Hov, Österås 

Fotboll gräs 
Göingevallen, Tyrs Hage A-B, Österås A-G, Brandstationen 

Fotboll konstgräs 
Österås plan 1 och 2, Tyrehallen 
 
Friidrott 
Göingevallen, Tyrs Hage, Tyrehallen 

 

Simhall – Friluftsbad - Undervisningsbassäng 
Bjärnum, Qpoolen, Tyrs Hov, Varmvattenbadet på Hässleholmsgården, Vinslövs friluftsbad 

Samlingslokal, fest- och möteslokal 
Hässleholmsgården, Hästveda Hantverksgård, Qpoolen, Vittsjö Medborgarhus, Mötesplats Ljungdala, 
Österås, Qpoolen cafeteria (18 x 6) 

Beachvolleybollplan 
Qpoolen 

Vindskydd 
Birk, Birka och Ronja 
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Skollokal 
Enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden § 127 2016-06-23 inkluderas regler och pris-
sättning vid uthyrning av skollokaler inkluderas i detta dokument.  

 Möten/Verksamhet Arrangemang 

Lokal Förening  Övrig Förening Övrig
 kr/tim  kr/tim kr/tillf kr/tillf 

> Aula* 85  170 510 1 020 
> Cafeteria* 85  170 510 1 020 
> Hemkunskapssal** 85  170 510 1 020 
> Lektionssal* 55  110 330 660 
> Matsal* 85  170 510 1 020 
> Slöjdsal** 85  170 510 1 020 

*Ev. personalkostnader debiteras. (Köket i matsalen hyrs ut endast med skolans ordinarie skolmåltidspersonal). 
**Inkluderar utrustning men inte förbrukningsmaterial (moms tillkommer). 
 
Övernattning Ungdomar Vuxna Övriga 
  kr/natt kr/natt kr/natt 

> Till och med 40 personer 750 1500 3000 
> Fler än 40 personer 1500 3000 6000 
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Bibliotek 
Taxorna för biblioteksavgifter fastställs i samarbete med Skåne Nordostkommunerna: Bromölla, Hörby, Kristian-
stad, Osby och Östra Göinge. 

Biblioteksavgifter 

Förseningsavgifter böcker    
> Vanligt lån  5 kr media/dag (endast vuxenmedia lånad av vuxna) 
> Fjärrlån: 5 kr media/dag   
> Tidskrifter: 5 kr media/dag   
> DVD, spelfilm, fakta, musik 5 kr media/dag (endast vuxenmedia lånad av vuxna) 
> Maximal kostnad förseningsavgift 250 kr per återlämningstillfälle  
> Spärrgräns 200 kr    
    
Andra avgifter    
> Nytt lånekort: 20 kr   
> Ej uthämtat fjärrlån:  25 kr/beställning   
> Fjärrlånad artikel:  Faktisk kostnad   
> Utlandslån:  Särskild taxa    
    
Förkommen media, schablonbelopp*    
> Vuxenbok 300 kr/st   
> Barnbok 200 kr/st   
> CD 200 kr/st   
> DVD 600 kr/st   
> CD-bok 250 kr/st   
> Pocketbok, tidskrift, Länder i fickformat 100 kr/st   
> Språkkurs 400 kr/st   
> Fjärrlån Priset sätts av långivande bibliotek  
* För speciellt värdefulla eller svårersättlig media kan en högre ersättning krävas    
 
Kassar 
> Plastkasse 5 kr 
> Bibliotekskasse SNOKA 30 kr   
          
Stadsbiblioteket 
 
Kopiering och utskrifter  
> A4 sida svart/vitt 6 kr 
> A3 sida svart/vitt 12 kr 
> A4 sida färg 12 kr 
> A3 sida färg 24 kr 
 
Laddningsbart kort     
> Kort laddat med 10 enheter 40 kr  
     
Ladda köpt kort    
> 10 enheter 30 kr  3 kr/st 
> 25 enheter 70 kr  2,80 kr/st 
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> 50 enheter 125 kr  2,50 kr/st 
> 100 enheter 200 kr  2 kr/st 
 
Filialbibliotek 
 
Kopiering och utskrifter  
> A4 sida svart/vitt 3 kr 
> A3 sida svart/vitt 6 kr 
> A4 sida färg 6 kr 
> A3 sida färg 12 kr 

Lokaluthyrning  Föreningar Övriga 
> Biblioteksfilialer 100/tillfälle 250 kr/tim 

Regler 
Med ditt bibliotekskort kan du låna böcker och andra media på biblioteken i 
kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. 
 
Bibliotekskortet är en värdehandling! 
Du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, även det obehöriga lånat. Därför måste du 
omedelbart spärra kortet om du förlorar det. Vårdnadshavaren ansvarar för barnens bib-
liotekskort och de lån som görs på detta. Bibliotekskort får du utan kostnad genom att visa 
upp giltig fotolegitimation. 
Omyndiga ska ha vårdnadshavares skriftliga tillåtelse. 
 
Lånetider 
Lånetiden är normalt fyra veckor. Vissa media kan ha kortare lånetid. 
Återlämningsdatum och eventuella förseningsavgifter finns angivna på 
utlåningskvittot. Ta alltid kvitto när du lånar! 
 
Omlån 
Omlån kan göras högst 3 gånger. Omlån kan inte beviljas om: 
• mediet är reserverat av annan låntagare 
• du har avgifter på mer än 200 kronor 
• en räkning skickats ut till dig 
 
Förutom att låna om på biblioteket kan du låna om på webben via vår hemsida snokabiblio-
tek.se eller ringa till biblioteket. För att förnya dina lån på webben loggar du in på 
www.snokabibliotek.se genom att ange antingen ditt personnummer eller numret på ditt 
lånekort (det står på baksidan) samt den fyrsiffriga pinkod du använder när du lånar i våra 
automater. 
 
Om du behöver hjälp att komma ihåg lånetiden kan biblioteket skicka ut en övertidsvar-
ning. En påminnelse skickas ut via epost eller sms ett par dagar innan lånetiden går ut. För 
att det ska fungera måste du anmäla dina uppgifter till biblioteket eller själv ändra eller 
lägga till genom att logga in på vår hemsida. Glöm inte att anmäla om du byter e-postadress 
eller mobilnummer! 
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Du ansvarar själv för att dina lån lämnas tillbaka i tid även om övertidsvarningen av någon 
anledning inte nått fram till dig. Återlämningsdatum står på utlåningskvittot, så det kan 
vara bra att spara detta som en påminnelse. 
 

Kulturhuset 
Röda salongen Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 
Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning 
> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 6 500 6 500 15 500 13 700 
> Pass 2 (8 timmar - heldag) 9 800  9 800 19 500 16 200 
> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 13 500 13 500 22 000 18 000
  
Vid pass över 12 timmar tillkommer en kostnad på 1500 kr/timme. Vid bokning över ett dygn lämnas offert. Vid föreställning i 
röda salongen tillkommer föreställningstaxa om 2 000 2100 kr per föreställning för externa arrangörer och företag samt 1 500 
1600 kr per föreställning för föreningar och förvaltningar. 

Blå salongen Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 
Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning               kr/tim  
> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 500 3 500 8 300 7 000 
> Pass 2 (8 timmar - heldag) 500 4 800 11 500 9 900 
> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 500 6 500 15 200 13 000 
  
Vid pass över 12 timmar tillkommer en kostnad på 1500 kr/timme. Vid bokning över ett dygn lämnas offert. Vid föreställning i blå 
salongen tillkommer föreställningstaxa om 800 900 kr per föreställning för externa arrangörer och företag samt 500 600 kr per 
före ställning för föreningar och förvaltningar. I föreningstaxan ingår en tekniker. Vid behov av fler tekniker lämnas offert. 

Vita salongen Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 
Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning                          kr/tim 
> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 230 2 300 2 400 3 800 3 900 2 700 
> Pass 2 (8 timmar - heldag) 230 3 600 3 700 5 400 5 500 3 800 
> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 230 4 600 6 500 4 900 

Vid pass över 12 timmar tillkommer en kostnad på 1500 kr/timme. Vid bokning över ett dygn lämnas offert 

Färgaren Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 
Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning                     kr/tim               
> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 110 200 700 2100 1 500 2 900 800 2 300 
> Pass 2 (8 timmar - heldag) 110 200 1 000 3 200 2 000 4 000 1 200 3 400 
> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 110 200 1 300 4 000 2 300 5 000 1 500 4 200 

Vid pass över 12 timmar tillkommer en kostnad på 1500 kr/timme. Vid bokning över ett dygn lämnas offert. Särskild taxa används 
för skapande verksamhet för barn och unga när den arrangeras av KFF och baseras på förenings- eller förvaltningstaxan. 

 
Föreningslokaler Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 
Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning                          kr/tim 
> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 110 700 800 1 500 1 700 800 
> Pass 2 (8 timmar - heldag) 110 1 000 1 200 2 000 2 100 1 200 
> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 110 1 300 1 500 2 300 2 500 1 500 

Kultur- och fritidsförvaltningen har möjlighet att kostnadsfritt nyttja lokaler i mån av tillgänglighet. 
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Tillägg   Samtliga kategorier  
> Filmkamera   1 000 
> Redigera filminspelning   Offert 
> Ljudinspelning/konsert   1 000 
> Redigera ljudinspelning   Offert 
> Trådlösa system/dag (ägda av förvaltningen och i mån av tillgänglighet  1 200 
Hyrs endast ut i set om 4 st.) 
> Dator (extra)   300 
> Projektor (extra)   500 
> Utställning i publikfoajé   1 000 1 200 
> Konferensdukning   Ingår 
> Podier (små), skärmar   Ingår 
> Rivning av stolsrader (endast röda salongen)   500 700 
> Gradäng riv och bygg    Offert 
> Användning av blå eller vita salongen som stor loge    1 000 1 200 
> Flygel, piano (stämning)   1 500 Offert 
> Dansmatta    1 000 1 300 
> Teams-teknik (möte utan tekniker i vita eller blå)   500 700 
> Videopaket 1 (röda eller blå)   1 500 3 000 
Innefattar en kamera som skickar video till Youtube/teams så man kan 
titta hemifrån. (Ingen kommunikation på båda håll.) 
> Videopaket 2 (röda eller blå)   5 000 6 000 
Full videoproduktion eller digitalt möte inkl. extra tekniker. 
> Annat material, annan dukning, stolar, bord etc.   Offert 
> Extra tekniker, bärhjälp, publik och artistservice (inkl. moms) 500 kr/tim 
> Annan tilläggsutrustning eller kunsultering   Offert 

  
Biljettförsäljning  

> 30 kr/biljett för biljetter med en total kostnad över 150 kr  
> 20 kr/biljett för biljetter med en total kostnad under 151 kr  
> 20 kr/biljett vid försäljning om över 3000 biljetter 

Förvaltningen har tillåtelse att på delegation teckna tillfälliga kortvariga avtal om andra avgifter med arrangörer 

 
Bestämmelser vid bokning 
 
Tekniker 
I vissa av lokalerna ingår alltid tekniker vid evenemang, vänligen se nedan. 
 
Röda salongen 
Två tekniker ingår. Extra tekniker finns att tillgå till en kostnad av 400 kr per tekniker 
och timme eller efter överenskommelse. Scentekniker som beställaren själv tillhanda-
håller ska god kännedom om scentekniken samt var utrymningsvägar och brandbe-
kämpningsmedel finns.                                                                      
 
Blå salongen 
En tekniker ingår, i övrigt se ovan.   
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Övriga lokaler 
Tekniker finns i huset 
 
Garderob (gäller röda och blå salongen)                                                                                             
Kultur- och fritidsförvaltningen ser till att det finns garderobspersonal på plats samt att 
dessa även kontrollerar biljetterna till föreställningen. Räddningstjänsten rekommende-
rar att besökare hänger av sig ytterkläder utan extra kostnad i garderoben.  
 
Pausservering (gäller röda och blå salongen)  
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att det vid paus i programmet finns perso-
nal för pausservering. Kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med restauratör om en-
samrätt på pausservering varför beställaren inte äger rätt att teckna eget avtal med an-
nan part. Speciella önskemål avtalas detta direkt med restauratören, för kontakt med 
restauratör, kontakta scenmästaren.  
 
Fikarum 
I salongernas bakutrymme finns lounge/fikarum för artister och personal knutna till 
evenemanget. Om annan verksamhet äger rum i kulturhuset under samma tid så delas 
detta utrymme av samtliga evenemang. Annan person än artist, tekniker eller övrig per-
sonal knuten till arrangemanget äger inte tillträde till lokalen. 
 
Teknik  
Röda salongen: 
Befintlig teknik ingår, exempelvis åtta trådlösa system (batteri ingår ej), PA-anläggning, 
monitoranläggning, ljusmixer, ett stort antal ljuskällor (för mer information om tekni-
ken kontakta teknikansvarig, Joakim Rudolf 0709-71 71 39, eller på e-post: joakim.ru-
dolf@hassleholm.se eller scenmästaren). Vill beställaren komplettera med någon teknik 
kan Kulturhuset ombesörja detta mot den faktiska hyreskostnaden. Teknik (trådlösa 
system) som hyrs in av arrangören skall inneha tillstånd hos Post- och telestyrelsen el-
ler ligga på det licensfria området. (Hässleholms kulturhus har åtta extra trådlösa sy-
stem som uppfyller kraven för uthyrning) Teknisk rider skall inkomma omgående eller 
senast 14 dagar före första bokningsdagen.  
Blå salongen: 
Fyra trådlösa system ingår (batteri ingår ej), PA-anläggning, monitoranläggning, ljus-
mixer, ett antal ljuskällor. I övrigt se ovan. Utrustning som handhas av beställaren eller 
någon i dennes sällskap skall hanteras och vårdas väl. Skador uppkomna på utrust-
ningen debiteras beställaren om skadan berott på vållande eller våda. Defekt utrustning 
repareras av kultur- och fritidsförvaltningen och reparationskostnaden debiteras be-
ställaren. Övriga externa kostnader som eventuellt tillkommer kan debiteras i efterhand 
 
Avbeställning 
Avbokning skall ske skriftligt. Kostnadsfri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst. 
Avbokning som sker närmare än 4 veckor innan ankomst debiteras med 20 %, närmare 
än 3 veckor före ankomst debiteras med 50 %, och 1 vecka innan ankomst med 100 % 
av beställningens värde. Detta innefattar både lokalhyra, konferensservice och förtäring. 
 
Betalning 
Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 30 dagar. kultur- och fritidsförvaltningen 
äger rätt att, om så anses nödvändigt, kräva upp till 100 % av betalningen i förskott.  
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Force majeure 
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga in-
skränkningar utanför uthyrarens kontroll, berättigar uthyraren att häva avtalet utan 
skyldighet att utge skadestånd. 
 
Övrigt 
Kultur- och fritidsförvaltningens egen verksamhet, Estetiska programmet och Kulturs-
kolan som hyr lokaler för kulturutövande verksamhet erhåller taxa enligt offert eller 
likställs med föreningstaxan. 
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Hovdala slott 
Guidning Ehrenborgska våningen  
> Öppna guidningar 130 kr/person 
> Bokade gruppguidningar 100 kr/person dock lägst 1 000 1 100 kr/grupp (plus 1 000 1 100 kr efter 
17:00 vardagar och på helger) 

Fotografering 
Interiör fotografering samt fotoproduktion som kräver Slottets medverkan - Begär offert 

Pedagogisk verksamhet  
> Guidning skolklass 600 kr/tim  
> Verkstad med pedagog 1 800 kr/skoldag 
> Klassuppsättning akvarellåda 500 kr/låda 
> Pedagogisk låda med håvningsmaterial – 200 kr/låda 
 

Marknadsstånd och bockabord 
> 600 kr/st* 
> 1 000 kr/2 st* 
> 150 250 kr/meter marknadsyta, eget bord eller tält* 
*Ev. kostnad för el/vatten/övrigt arbete tillkommer 

Lokaluthyrning  Interna Föreningar Övriga 
(Arrendatorlokalen, Boketorp) 
> Halvdag  1 000 1 100 2 000 2 000 2 200 
> Heldag  2 000 2 200 4 000 4 000 4 400 
> Per timme (påbörjad)  100 110 
> Vaktmästare per timme/tekniker/värd (inkl. moms) 400 500 400 500 400 500 
> Orangeriet (Ceremonier)  6 000 6 000 6 000 
> Övriga lokaler och utomhusytor*   Enligt överenskommelse Offert 
> Logen per dag*  500 500 500 
*Därefter offert för kostnad av värdskap, tekniker, vaktmästare osv *Ev. kostnad för el/vatten/övrigt arbete tillkommer. 
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Markan kr/tim  Föreningar Övriga 
> Stora lokalen på bottenplan*  200  400 
> Mindre rum för möten och aktiviteter  100  200 

Ingen hyra utgår då Markan står som medarrangör. * Plus eventuella personalkostnader.                     

 

  

Mötesplats Ljungdala (cafédel)  Föreningar  Övriga  

Ingen hyra utgår då MPL står som medarrangör. 110  220  

 

 

 

 

 

 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2023-01-12 KFF 2023/10 

      

  
Handläggare 
Avdelningschef för fritid Henrik Samevik 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
henrik.samevik@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Justering av taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser 
Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förvaltningens förslag till beslut. 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser att gälla från 1 mars. 

 

Beskrivning av ärendet 

Det åligger förvaltningen och nämnden att regelbundet justera avgifter och taxor. 
Förslaget innebär höjda avgifter i simhallar och ishallar för allmänheten samt för 
lokaler med specialutrustning som exempelvis föreningsgym. I kulturhuset har taxor 
ökats för kommunens förvaltningar och för konferenser. Lokalen ”Färgaren” har 
fått en egen prissättningen då den utrustats som konferenslokal. I övrigt är det 
redaktionella ändringar som genomsyrar dokumentet.  

Förvaltningen föreslår vidare att förändringarna ska börja gälla 1 mars 2023. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ökade avgifter i vissa verksamheter - i huvudsak riktad mot vuxna.   

Barnperspektivet  

Har beaktats 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Intäktsökning motsvarande 250 tkr 

 

 

Bilagor 

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser 2023 

 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Henrik Samevik 

Avdelningschef för fritid 
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Idrotts- och fritidslokaler 

Qpoolen Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning 

Tävling

Match  

Arrangemang  Samtliga taxeklasser

Sporthall Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning 

Tävling 

Match 

Idrotts- och fritidslokaler 
Samtliga lokaler och anläggningar har fri servering vid arrangemang. 

Qpoolen 
Träning 
> Enstaka och schemabokning 

Tävling 

> Cup, turnering, tävling, träningsläger, uppvisning 
> Ställtid vid tävling (minst fem timmar) 

Match(* kr/match) 

- Allsvenskan 
- Div. 1 
- Div. 2 

- Övriga seriematcher 

Ungdomar 

kr/tim 

55 

110 

55 

55 

Vuxna 

kr/tim 

110 

330 
110 

3 300 * 
2 200 * 
1100* 

660* 

Övriga 

kr/tim 

330 

660 
330 

4400* 
2 200* 
1320* 

3 

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa 
(Vid seriesammandrag för seniorer räknas match pris i tre timmar och därefter träningstaxa per timme, ex. badminton, volley

boll) 

Arrangemang ( avgift per dag) 

> Utställning, mässa, större musikarrangemang etcetera 

> Ställtid (minst fem tim) - Stödberättigad förening/intern 
- Övriga 

> Tillägg - Stolar på golv (minst 200, Qpoolens) 

- Publik på läktare 
- Skyddsmatta (inkl. tejp) 

Samtliga taxeklasser 

7150 kr 

110 kr/tim - 1100 kr/dygn 
220 kr/tim - 2 200 kr/dygn 

1100 kr 
1100 kr 
2 310 kr /bokning 

Kajutan ingår vid förhyrning av helgdagsarrangemang utan extra kostnad. 

Sporthall Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning 55 110 220 

Tävling 

> Cup, turnering, tävling, träningsläger, uppvisning 110 220 440 
> Ställtid vid tävling (minst fem timmar) 55 110 220 

Match(* kr/match) 



Arrangemang Samtliga taxeklasser

Idrottshall Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning 

Match   

Gymnastikhall Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning  

Match   

Gymnastiksal Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning  

Styrketräning Bjärnum Tyrs Hov 

- Allsvenskan 
- Div.1 

- Div. 2 

- Övrig seriematch so 

2 640* 
1 760* 

880* 
660* 

3 520* 
1 760* 

880* 

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa 
(Vid seriesammandrag för seniorer räknas matchpris i tre timmar och därefter träningstaxa per timme ex. badminton, volleyboll) 

> Föreläsningar, konferenser, konserter etcetera 
> Ställtid (minst fem timmar) 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatGh 

(* kr /match) 

> Seriematch 

kr/tim 

so 

so 

660 kr/tim 
220 kr/tim 

kr/tim 

100 

600* 

kr/tim 

200 

1200* 

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatGh 

(* kr /match) 

> Seriematch 

kr/tim 

45 

45 

kr/tim kr/tim 

90 180 

540* 1080* 

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxan 

kr/tim kr/tim kr/tim 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatGh 40 80 160 

> Halvårskort .!){)() 
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Föreningsgym Qpoolen Tyrs Hov Sösdala 

Övernattning Ungdomar Vuxna 

Tyrehallen   

 Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning  

Tävling 

Träningsmatch

Arrangemang   

> Per gång - Vuxen (över 18 år) 
- Ungdom (13-17 år), funktionshindrad och pensionär 

60 80 
.W 40 

(13-15 år endast i sällskap med vuxen) 

> Enstaka och schemabokning, föreningar ungdomar (kr/tim) 

> Enstaka och schemabokning, föreningar vuxna (kr/tim) 

> Enstaka och schemabokning; ävriga (kFftim) 

> Till och med 40 personer 
> Fler än 40 personer 

S-& 100 
-1-1-0 200 

:BO 

SS 100 S--5 100 
-1-1-0 2 00 -1-10 20 0 

:BO 330 

kr/natt 

750 
1500 

kr/natt 

1500 
3 000 

Vid övernattning ska kunden ta del av "Regler för övernattning i kommunala lokaler". Blankett finns på hassleholm.se. 

( enstaka och schemabokningar) 

> Konstgräsplan 7-manna (60 x 40 m) 
> Konstgräsplan halv 7-manna (30 x 40 m) 
> Friidrottsyta 
> Motionslokal 
> Motionslokal inklusive spinningcyklar 

( cup, turnering, tävling, träningsläger, uppvisning) 

> Konstgräsplan 
> Friidrottsyta 

(7-manna) 

(utställning, mässa, större musikarrangemang etcetera) 

> Stödberättigad förening 
> Övrig kund 
> Ställtid (minst fem tim) - Stödberättigad förening 

-Övrig kund 

kr/tim kr/tim kr/tim 

110 220 880 
55 110 440 
55 110 440 
45 90 180 

440 440 880 

220 440 1760 
22() 44() mm 
HQ 22() 99() 

300 

4400 kr/dag 
8 800 kr/dag 

110 kr/tim -1100 kr/dygn 
220 kr/tim - 2 200 kr/dygn 
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Ishall  
 Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning  

Tävling

Match   

Arrangemang  Samtliga taxeklasser 

Allmänhetens åkning Österås, Tyrs Hov

  

Curling Skolor  Övriga 
  

Utomhusanläggning 
11-manna gräsplan Ungdomar Vuxna Övriga 
 Träning  

Endast issportförening har föreningstaxa i ishallar. 

> Enstaka och schemabokning 
> Utanför normalperioden 
> Lilla rinken 

> Cup, turnering, tävling 
> Ställtid vid tävling 

(* kr /match) 

- Div.1 
- Div. 2 

- Övrig match 

kr/tim 

55 
1100 

55 

110 
55 

55 

kr/tim 

110 
1100 

110 

330 
110 

3 300* 
2 200* 
1100* 

kr/tim 

1100 
1100 

550 

1100 
1100 

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa. 
Andra matcher enligt särskild överenskommelse. 

( avgift per dag) 

> Utställning, mässa, shower, större musikarrangemang etcetera 
> Ställtid (minst fem tim) - Stödberättigad förening 

- Övriga 
> Tillägg - Publik på läktare 

> Barn och ungdom, 3-17 år (kr/dag) 

> Vuxen, över 18 år (kr/dag) 

> Per bana 
> Hela rinken (tre banor) 

4400 kr 
110 kr /tim - 1 100 kr/ dygn 
220 kr/tim -1100 kr/dygn 

1100 kr 

kr/tim 

625 

20 30 
40 60 

kr/tim 

625 
1250 

Med skolor menas kommunala skolor under skoltid och avser självkostnadspris för hyra av stenar och tillbehör. 

kr/tim kr/tim kr/tim 
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Tävling

Match   

7-manna gräsplan  Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning  

Tävling

Match  

 

5-manna gräsplan  Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning  

Tävling

Match  

Konstgräs Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning 

Match 

> Enstaka och schemabokning 55 

> Cup, turnering, tävling 110 

(* kr /match) 

- Div.1 
- Div. 2 
- Div. 3 
- Övrig seriematch 55 

110 

330 

3 300* 
2 200* 
1100* 

660* 

440 

660 

4400* 
2 200* 
1100* 

Träningsmatch seniorer = halva matchpriset i resp. division dock lägst match övrig. Träningsmatch ungdom = träningstaxa. 
Matchtaxa över div. 1 sker enligt särskild överenskommelse. 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatch 

> Cup, turnering, tävling 

> Seriematch 

> Enstaka och schemabokning, träningsmatch 

> Cup, turnering, tävling 

> Seriematch 

> Enstaka och schemabokning -11-manna 
- 7-manna 

kr/tim 

40 

80 

40 

kr/tim 

30 

60 

30 

kr/tim 

330 
165 

kr/tim 

80 

320 

320 

kr/tim 

60 

240 

240 

kr/tim 

330 
165 

kr/tim 

320 

640 

640 

kr/tim 

240 

480 

480 

kr/tim 

660 
330 
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Friidrott Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning 

 

Tävling

Beachvolleyplan  Ungdomar Vuxna Övriga 

Träning  

>Träningsmatch(* kr/match) 

- 9- och 11-manna 

Seriematch = matchpriset för gräs. 

> Enstaka och schemabokning 

> Tävling, - Göingevallen 
> Tävling, - Tyrs Hage 

> Enstaka och schemabokning 

660* 

kr/tim 

55 

110 
55 

kr/tim 

55 

1320* 

kr/tim 

110 

330 
165 

kr/tim 

110 

1980* 

440 

440-880 
220 

kr/tim 

220 
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Bad- och simhall 

  Ungdomar Vuxna Övriga 
Träning   

Tävling 

 

Tillägg 

Privatuthyrning hela anläggningen  Inklusive simbassäng 
 

 

Allmänt bad  

Engångsavgift     kr/bad 

Rabattkort     kr/enhet 

9 

Endast sim- och dyksportsförening samt av kultur och fritidsförvaltningen erkända handikappförening har föreningstaxa i simhal
lar. 

> Enstaka och schemabokning - Simbassäng, per bana 
- Undervisningsbassäng 
- Hoppbassäng 

(Endast hela simbassängen, övriga bassänger ingår) 

> Cup, turnering, tävling, per bana 
> Ställtid vid tävling 
> Seriesim, per bana 

> Ej ordinarie simverksamhet (simbassäng) 
> Ej ordinarie simverksamhet (undervisningsbassäng) 
> Tid som bryter allmän badtid 

(kr/tim - ej Vinslöv) 

Samtliga kategorier 

kr/tim 

13:75 
55 
55 

27:50 
55 

13:75 

330 
165 
990 

kr/tim 

27:50 
110 
110 

55 
110 

27:50 

330 
165 
990 

1--100 1 5 00 

220 
440 
440 

220 
880 
220 

990 
495 

1980 

Du som förälder/ledare är alltid ansvarig för medföljande barn, och kan aldrig lämna ett barn utan uppsikt! Barn under 12 år skall 
ALLTID ha sällskap av en ombytt vuxen som ansvarar för barnet Ila e,~ på 12,li % läggs till. på alla fmkvfu;asaJGi,,ite~e;- V4'l Ilpassi. 

> Ungdom (3-17-år), funktionshindrad och pensionär 
> Vuxen (över 18 år) 
> Grupp* 

Entreavgift betalas av alla badgäster, även de som inte badar 

J0 40 
@ 80 

-1-W 200 

* Med grupp menas högst fem pers. varav minst en och max två vuxna. Gäller ej i kombination med rabattkorten. 

> 10-kort - Ungdom, funktionshindrad och pensionär 
-Vuxen 

> Sommarkort Qun-aug) - Ungdom, funktionshindrad och pensionär 
-Vuxen 

> Halvårskort 
> Årskort - Ungdom, funktionshindrad och pensionär 

-640 320 
4S0 640 

480 
720 

1080 
900 



Vattengympa Bjärnum Qpoolen Tyrs Hov 
 

Övrig vattenverksamhet  Bjärnum Qpoolen Tyrs Hov 
 

-Vuxen 
- Grupp 

10-korten är giltiga ett år från inköpsdatum. Sommar-, halvårs- och årskorten är personliga. 

> Per gång 
> 10 kort 
> Säsongskort (jan-maj respektive aug-dec) 

90100 
480 

eS{}.800 

1800 
4 320 

90100 
480 

e&GBO.O 

90100 
480 

e&GBOO 
Passea laeär;er miast fem deltagare. f,amäl aalEemst seaast 10 mia före pass. bAielHliag seaast t\tå timmar före, aaaars debiteras 
fllll a•zgi~ 10 l@Ft@a är giltiga @tt år Ida iakiipsllat1,1m Säsongskorten är personliga. 

(egen verksamhet) 

> Babybad, per gång och barn (två vuxna gratis) 

> Babysim, per omgång (8 ggr, två vuxna gratis) 

> Simskola, per omgång 

-7-Sl00 
900 

1000 1000 

-7-S100 
900 

1000 
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Hässleholmsgården 
   

Huvudbyggnaden Samtliga

Inomhuslokaler Möten/Verksamhet Arrangemang 

  

 

Gräs- och grusytor  halvdag kr/dygn 

 

Varmvattenbadet Hkp-förening Förening Remisser Övrig

 

(* inkl. personal) 

> Heldag* (vardag 08:00-17:00) 

> Halvdag* (vardag. för- eller eftermiddag) 

> Konferenslokal (kr/tim) 

> Kvällar och helger (kr/tim) 

> Personal (utanför normal arbetstid, kr/tim) 

> Förtäring 

> Södra flygeln 
> Allaktivitetslokalen 
> Vagnslidret 
> Vagnsmuseet 
> lJagaslidl'et eGh JJagasmuseet fä: le·OO sö le·OO} 

> Samtliga grus- och gräsytor 
> Gräsyta söder (25 ooo m2) 

> Gräsyta bakom varmbadet (2 300 m2) 

> Gräsyta bakom bangolfen (1 700 m2) 

> Gräsparkering norr (15 ooo m2, cirkusyta) 

> Gräsparkering söder (8 300 m2) 

> Grusparkering (4 ooo m2) 

> Kronor per timme 

Förening 
kr/tim 

110 

110 
110 

110* 
(* endast schemabokningar - annars övrig taxa, vattengympa - se simhallar) 

Övrig 
kr/tim 

220 

220 
220 

3 000 

330 * 

4400 
2 200 

440 
500 
500 

Verklig kostnad 

60 kr/bad 

Samtliga 
kr/dygn 

1100 
1100 
1980 
1980 
i 7ao 

5 500 
2 500 

750 
750 

1250 
750 
750 

750 
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Fest- och möteslokaler Möten/Verksamhet Arrangemang 
  

Hästveda Hantverksgård

 
Hässleholmsgården, se föregående sida 

 
Vittsjö Medborgarhus  

    

Qpoolen  

Tyrs Hov 

Österås 

Förening 
kr/tim 

> Hela byggnaden El'F 11'i:OO sä 11'i:00j 

> Hela byggnaden 
> A-sal 110 
> 13-sal 110 
> Bottenplan fiala. l~äk) H)5 

> E-sal 75 
> F-sal 75 
> Tillägg - Kök (per tillfälle) 110 

Stolar i teaterlokalen ingår vid förhyrning (ställs ut och plockas in av förhyraren) 

> Cafeteria 
> Teaterlokalen (kök ingår vid arrangemang) 

> Tillägg - Kök (per tillfälle) 

> Kajutan 

> Aktivitetsrum 3 

> Cafeterian i ishallen 
> Mediarum 

60 
110 
110 

110 

70 

110 
55 

Övrig 
kr/tim 

220 
220 
330 
150 
150 
220 

120 
220 
220 

220 

140 

220 
110 

Förening 
kr/dygn 

12 

Övrig 
kr/dygn 

-fr-7..W 
1980 
1440 

1980 

*Med "möten" menas exempelvis sammanträde, möte och ungdomsavslutning. Med arrangemang menas exempelvis fest, arrange
mang och kommersiell verksamhet. Minsta bokningstid vid arrangemang är ett (1) dygn. Standardmöblering ingår vid förhyrning 
enligt respektive anläggnings förutsättningar. Taxan för föreningar gäller stödberättigade föreningar inom Hässleholm kommun 
och intern kommunal verksamhet. 



Övrigt 
Föreningsservice 
 
Nycklar, taggar och inpasseringskort    Samtliga

Maskiner och fordon  Stödberättigad förening 

Reklamavgifter 
 
Fast reklam   

Tillfällig reklam 

Avgifter för permanenta lokaler i kommunala anläggningar 
  Föreningar Övriga 

 

(kr) 

> Köp av tagg 
> Käp--av Extra nyckel 

> Redskapsbärare med djupluft 
> Redskaps bärare med dressvagn ( endast utlägg) 
> Redskapsbärare med hjälpsåmaskin 
> Hjälpsåmaskin 
> Dressvagn 

300 
600 

1 kr/m2 

0:50 kr/m2 

0:75 kr/m2 

1500 kr/dygn 
1500 kr/dygn 
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Andra tjänster och maskiner enligt överenskommelse. Beställning ska ske i god tid och utförs i mån av tid. 

(kr/år) 

> Inomhuslokaler 

> Simhall 

> Ishall 

> Idrottsplats 

(kr/dygn) 

I taxan ingår el, värme, vatten etcetera 

> Förråd 
> Kansli 

- Qpoolen och Furutorpshallen 
- Övriga sporthallar 
- Tyrehallen 

-Qpoolen 
-Tyringe 

- Tyrs Hov inkl. isyta och sarg 
- Österås 

- Österås A-plan 
- Göingevallen 

kr/kvm/år 

so 
125 

kr/kvm/år 

100 
250 

8 250 
2 750 
8 250 

5 500 
2 750 

27 500 
8 250 

16 500 
4125 

550 



Uthyrningsbestämmelser idrotts- och fritidslokaler 
 

Säsongsbokning 
 

 
Enstaka bokning 
 

Arrangemang och tävlingar 
 

> Verksamhetslokal 
> Omklädningsrum 
> Kiosk, cafeteria 
> Styrkelokal mot allmänhet 

75 

100 
150 
125 

Avtal skrivs med de som har permanenta lokaler i kommunala anläggningar. 

150 
200 
300 
250 
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► Kommunen har tolkningsföreträde för gällande regler, riktlinjer och taxor. Överklagande sker en

ligt kommunallagens 10 kap, laglighetsprövning. 

► Kunden ska inneha ett person- eller organisationsnummer som säkerställer identifiering. 

► Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda enligt nedan. Ansökta tider pri

oriteras enligt gällande prioriteringsordning och fördelningsprincip för träningsverksam

het 
Helgaftnar och helgdagar skall beställas särskilt, dock senast en (1) vecka före aktuellt datum. 

Kategori Sista ansöknifllJsdag Prel. bokniTllJ Definitiv bokniTllJ 

Inomhuslokaler 15 april 1 juni 1 augusti 

Idrottsplatser 15 februari 15 mars 15 april 

Konstgräs utom sä-
1 sep song 1 okt 15 okt 

Tyrehallen (konst- 1 sep 1 okt 15 okt 
gräs och friidrott) 

► Beställning av enstaka bokning kan göras löpande under året hos kultur- och fritidsförvaltningen el

ler via webb-bokningen. Avbokning av bokade tider (enstaka, schema eller match) i lokal eller anlägg

ning ska ske senast tre (3) vardagar före angivet uthyrningsdatum. 

► Ansökan om arrangemang och tävlingar (cup, turnering, tävling etcetera), ska vara kultur- och fri

tidsförvaltningen tillhanda senast sista ansökningsdag som gäller för respektive kategori av an

läggning eller senast sex (6) veckor före genomförandet. Upplägg och redovisning av dessa skall 

göras senast en (1) vecka före. Ordinarie vaktmästare samt viss utrustning (beroende på lokal) 

ingår i hyran. Kostnader utöver detta som övertidsarbete, speciell utrustning etcetera debiteras 

kunden. Arrangemang och tävlingar prioriteras enligt gällande prioriteringsordning och fördel-



Matcher 
 

Normalperioder 

 

Prissättning 
 

Kategoriindelning vid entrébelagda badanläggningar 
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ningsprincip. Kunden ska ta del av det systematiska brandskyddsarbetet före arrangemanget. Av

bokning av mindre arrangemang eller tävling skall ske senast två (2) veckor före genomförandet 

och avbokning av publika arrangemang eller tävling skall ske senast fem (5) veckor före genomfö

rande, annars debiteras full hyra. 

► Matcher ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart efter lottning och ska i första 

hand förläggas till match/arrangemangstid eller egen träningstid. Avbokning av bokade tider (en

staka, schema eller match) i lokal eller anläggning ska ske senast tre (3) vardagar före angivet ut

hyrningsdatum. 

Tyringe ishall V. 32 - v.17 

Österås ishall V. 36 - v.13 

Konstgräs v. 16 - v.44 

Friidrott 1 april - v.44 

- Inomhuslokalerna är öppna året runt med begränsningar under skollov. 

- Simhallarnas normalperiod följer respektive simhalls normalöppettider. 

- Normalperioden för gräs kan variera beroende på väderleken, lägerskolor, seriespel, kvalspel, etcetera 

- Konstgräsplanerna är öppna hela året. 

- Tyrehallen har normaltid hela året. 

► Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser fastställs genom delegation av kultur- och fri

tidsnämnden. 

► Barn: 
Besökare i åldern O t o m 2 år. Fri entre i betalande målsmans sällskap, annars 
enligt ungdomsprislistan. 

► Ungdom: 
Besökare i åldern 3 t o m 17 år. 

► Vuxen: 
18 år och äldre. 

► Grupp: 
Med grupp menas högst fem personer varav minst en och max två vuxna. 

► Person med funktionsvariation: 
Medlem eller tillhörighet i erkänd av handikapporganisation. 



Regler 
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► Pensionär: 
Ålderspensionär och förtidspensionär som genom legitimation kan styrka sin grupptillhörighet. 
Som pensionär räknas således inte änke-, barn- och deltidspensionär. 

1. Lokaler och anläggningar får endast användas för i bokningsbeskedets angivna ändamål och endast 

under angiven tid. Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvis

ningar som lämnas. 

2. Lokaler och anläggningar hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästens ansvar att slutligen bedöma 

och själv ta ansvaret för att lokalen eller anläggningen lämpar sig för den verksamhet förhyrningen 

avser. Minsta bokningstid är en (1) timme. Gäller inte i ishallar eller i lokaler eller anläggningar där 

givna omständigheter inte medger detta. 

3. Kommunens personal har rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera verksamheten i 

lokalen eller anläggningen. 

4. Vid skada på eller i lokalen eller anläggningen eller hyresvärdens övriga egendom, skall anmälan göras till 

kultur- och fritidsförvaltningen omgående. Vid skada på grund av uppsåt eller vårdslöshet, 

kommer ersättning för reparation av skadan att utkrävas av hyresgästen. 

5. En av hyresgästen utsedd ansvarig person eller ledare skall alltid finnas på plats under hyrestiden. 

Den ansvarige svarar för att material, redskap, tillbehör och dylikt återställs till anvisad plats eller 

till anvisad standardmöblering vid upplåtelsens slut. Dessutom skall ansvarig se till att grovstäd

ning sker av använda utrymmen, att ljuset släcks, att vattenkranar stängts av och att samtliga 

fönster och dörrar är stängda och låsta. Med grovstädning menas att hyresgästen sopar av och 

plockar upp lösa föremål från golven och lägger i papperskorgar. I vissa lokaler eller anläggningar 

finns speciella hyresregler som hyresgästen har att rätta sig efter. Dessa skrivs alltid ut på bok

nings beskedet. Om hyresgästen förorsakar extra städning av hyrd lokal eller anläggning debiteras 

den faktiska lokalvårdskostnaden. Vid publika arrangemang skall arrangören svara för grovstäd

ning av läktare och dylikt. 

6. Upplåtelsen får inte utan kultur- och fritidsförvaltningens godkännande överlåtas på annan eller 

sökas i annans namn. 

7. Det åligger hyresgästen att själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till 

berörda myndigheter där sådant behövs. Det åligger vidare på hyresgästen att se till att det i loka

len eller anläggningen inte vistas fler personer än som är tillåtet och att nödutgångar inte är block

erade eller låsta. Hyresgäster skall ta del av lokalens eller anläggningens brandskyddsföreskrifter. 

8. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande "intern" 

ordning och vakthållning upprätthålls såväl inom som utomhus. Upplåtaren äger rätt att på hyres

gästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätt

hålla ordningen inom eller i anslutning till lokalen eller anläggningen. 
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9. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen eller anlägg

ningen. 

10. Servering eller förtäring av alkoholdrycker får inte förekomma i lokaler eller anläggningar som 

förvaltningen hyr ut eller där förvaltningen bedriver verksamhet. Undantag härifrån kan göras av 

förvaltningschefen vid särskilda arrangemang och/eller om tillståndsmyndighet, med stöd av la

gen om handel med drycker, lämnat tillstånd för servering av alkoholdrycker, eller inom slutna 

sällskap i fest- och möteslokaler. 

11. Vid all förhyrning ingår lån av nyckel eller tag för inpassering. För nyckel, tagg eller kort som kom

mit bort, debiteras kostnad enl. gällande prislista (gäller när den har kvitterats ut från kultur- och 

fritidsförvaltningen). 

12. Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokalen eller an

läggningen får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy 

varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. I förekommande fall äger kultur- och fritidsförvalt

ningen rätt att kräva förskottsbetalning för hyra av lokalen eller anläggningen. 

13. Bokade tider som inte utnyttjas och som inte avbeställts inom föreskriven tid debiteras enligt gäl

lande taxa. 

14. Vid utnyttjande av lokal eller anläggning under tid som inte bokats, debiteras tid enligt gällande 

taxa plus bötesavgift (se bötesavgifter). 

15. Kultur- och fritidsförvaltningen delfakturerar i efterhand varje månad. 

16. Hyresavtalet kan upphöra att gälla omedelbart vid väsentligt avtalsbrott eller om hyresgästens 

verksamhet bryter mot gällande lagstiftning. 

17. Vid arbetsmarknadskonflikt (strejk, lockout, etcetera) brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, be

slut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att 

lokalen eller anläggningen inte kan brukas enligt avtalet, debiteras ingen hyra. 

18. I samtliga lokaler och anläggningar råder förbud mot dopingpreparat. Rökning är förbjuden både 

inomhus och utomhus vid lokaler och anläggningar. Parkeringsföreskrifter skall efterlevas. 

19. Allmänt förbud råder också mot handbollsklister. Undantag mot förbud av handbollsklister finns i 

Bjärnums sporthall, Läredahallen och Furutorpshallen i Vinslöv. Där får klister som godkänts av 

kultur- och fritidsförvaltningen användas. 

20. Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridorer, trappor etcetera, kasta eller studsa bollar. Det 

är vidare förbud, att i duschrum och toaletter rengöra kläder eller skor, att i duschrum medföra 

glasföremål, att i lokalerna uppsätta reklamskyltar och liknande utan kommunens medgivande, att 

i lokalerna använda skor som efterlämnar märken. 



Bötesavgifter 

Orsak  Avgift/tillfälle 
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21. I samtliga taxor med momsplikt ingår 12 eller 25 % moms. 

22. Förening är ansvarig att följa livsmedelslagens bestämmelser vid all servering som sker i eller vid 

lokalen eller anläggningen. Lagen ställer krav på hygien som handtvätt, skyddskläder, rengöring, 

rätt förvaringstemperatur och oftast behövs också tillstånd eller registrering. 

Avgifter tas ut för hyresgäster som inte följer ordningsregler och upplåtelseprinciper i samband med 

nyttjande av anläggningar som är bokade genom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ej återställd materiel ................................................................................................................................. 350 kr 

Ej stängd ytterdörr (en eller flera) ....................................................... Utryckningskostnad + 700 kr 

Ljuset ej släckt .............................................................................................................................................. 350 kr 

Öppna fönster (ett eller flera) ............................................................................................................... 350 kr 

Utebliven grovstädning (tejp, muggar, snus med mera) av omklädningsrum, 

läktare hall etcetera ........................................................................... Verklig personalkostnad+ 350 kr 

Kran eller dusch påslagen ...................................................................................................................... 350 kr 

Otillåtet nyttjande av anläggning ........................................................................... Hyresavgift + 700 kr 

Sönderslagen materiel ........................................................................................ Verklig kostnad+ 350 kr 



Prioriteringsordning, fördelningsprinciper och taxor 
Definition stödberättigad förening 

Träningsverksamhet 

Föreningstyp 

Verksamhet 

Subventionerad föreningstaxa inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde kan 
erhållas av friluftsförening, dansförening, handikappförening, idrottsförening, nykterhets
förening, religiös förening, pensionärsförening och skolidrottsförening. 

Fördelning av tider sker först utifrån föreningstyp enligt följande prioriteringsordning och 
sedan utifrån typ av verksamhet. 

1. Stödberättigad förening 
2. Ej stödberättigad förening 
3. Övrig 

1. Tävlingssäsong 
a) Elitverksamhet 
b) Ungdomsverksamhet 
c) Verksamhet för funktionshindrade 
d) Vuxenverksamhet 

2. Elitverksamhet ( ej tävlingssäsong) 

3. Verksamhet för funktionshindrade 

4. Organiserad korpverksamhet 

5. Annan organiserad motionsverksamhet 

6. Ej tävlingssäsong 
a) Vuxenverksamhet (efter serietillhörighet) 
b) Ungdomsverksamhet (åldersordning - äldst först) 

7. Övrig verksamhet inom kommunen 

8. Övrig verksamhet utom kommunen 
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► I första hand fördelas tider med hänsyn till speciella lokalkrav dvs. storlek, utrustning, antal banor, 
geografiskt läge etcetera och därefter många före få. 

► I Tyrehallen har alliansföreningarna företräde. 
► Vuxna/seniorer prioriteras efter serietillhörighet och ungdomar efter åldersordning (äldst först). 
► Interna omfördelningar mellan olika aktiviteter i en förening får inte förekomma. Däremot kan 

föreningen internt fördela tilldelade tider inom sin förening inom samma aktivitet. 
► Med ungdomsverksamhet menas verksamhet där minst två tredjedelar av deltagare är under 21 år 

eller deltar i en ungdomsserie/tävling. Samma princip gäller mixade grupper. Med vuxenverksam
het menas verksamhet där merparten deltagare är över 20 år eller om man deltar i en seniorse
rie/tävling trots att man är ungdom. 

► Vad elitverksamhet innebär bedöms av kultur- och fritidsförvaltningen som också äger rätt att 
fatta beslut i varje enskilt fall. 

► Skolidrott och skolans specialidrott har förtur för undervisning mellan 08.00-16.00 skolvardagar. 
Gäller ej i simhallar, friluftsbad eller lokaler där kultur- och fritidsförvaltningen egen verksamhet 
bedrivs eller där allmänheten enligt andra beslut ska beredas plats. Hänsyn skall alltid tas till sko
lans lagstadgade verksamhet. 

► Med tävlingssäsong menas den tid på året då verksamhetens huvudsakliga tävlingssäsong genomförs. 



Arrangemang, tävlingar och matcher 

Kundtyp 

Arrangemang, tävlingar och matcher 

Taxeklasser 
Interntaxa

Föreningstaxa ungdom  

Föreningstaxa vuxen  

Normaltaxa  

Fördelning av tider sker först utifrån föreningstyp enligt följande prioriteringsordning och se
dan utifrån typ av arrangemang, tävling eller match. 

1. Stödberättigad förening 
2. Ej stödberättigad förening 
3. Övrig 

1. SM-tävlingar och internationella tävlingar för seniorer/vuxna. 
2. Match eller tävling i föreningsregi riktad till vuxna - elitverksamhet. 
3. SM-tävlingar och internationella tävlingar för barn- och ungdomar 7-20 år 
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4. Match eller tävling i föreningsregi riktad till vuxna och som ingår i någon form av serie- eller cupsystem. 
5. Match eller tävling i föreningsregi riktad till ungdomar och som ingår i någon form av serie- eller cup-

system. 
6. Uppvisningar inom idrotten. 
7. Övriga arrangemang inom idrotten inkl. förbundsarrangemang. 
8. Övrig verksamhet. 

► Kommersiella arrangemang hanteras från fall till fall och kan prioriteras före arrangemang, 
tävlingar, matcher och uppvisningar. 

► Arrangemang och tävlingar bryter all träningstid men ska i första hand förläggas till ar
rangemangstid (ex. fre kväll-sön kväll i Qpoolen). Viss hänsyn ska tas till årligen återkom
mande arrangemang. Matcher under säsong ska i första hand förläggas till helger, i andra 
hand på eget lags träningstid, i tredje hand på egen förenings träningstid och sist på annan 
förenings träningstid. 

► Vuxna/seniorer prioriteras efter serietillhörighet ungdomar efter åldersordning (äldst 
först). 

(I) 
► Kommunal skolverksamhet under skoltid 

(FU) 
► Stödberättigad förenings verksamhet för barn och ungdom upp till 20 år 

► Stödberättigad handikapp- och pensionärsförenings verksamhet 

► Kommunal barn- och ungdomsverksamhet 

(FV) 
► Stödberättigad förenings vuxen-, senior- eller mixad verksamhet 

► Ej stödberättigad förenings verksamhet för barn och ungdom upp till 20 år 

(N) 
► Ej stödberättigad förenings vuxen/seniorverksamhet 

► Övrig kommunal verksamhet 

► Övriga hyresgästers verksamhet inklusive friskolor 



Lokaler och anläggningar 
Sporthall  

Idrottshall 

Gymnastikhall 

Gymnastiksal 

Föreningsgym 

Ishall 

Fotboll gräs 

Fotboll konstgräs 

Friidrott

Simhall – Friluftsbad - Undervisningsbassäng 

Samlingslokal, fest- och möteslokal 

Beachvolleybollplan 

Vindskydd 

Bjärnums sporthall 22 x 41 m Furutorpshallen 22x42 m Hästveda sporthall 25x42 m 
Jacobskolan 22x41 m Qpoolen 30x42 m Sösdala sporthall 22x42 m 
Tyrs Hov 22x42 m Vinslövs sporthall 22x42 m Vittsjö sporthall 22x42 m 
T4-sporthall 22x42 m Läredahallen 24x44m 

Farstorps skola 16x 30 m Finja skola 16x 30 m Linneskolan 18 X 36 ID 

Tekniska skolan 18x 36 m Västerskolan 18x 36 m Stralsund 18x25 m 
Grönäng 18x 32 m 

Bjärnum skola 12 x20 m Hästveda skola 12x24m Tyringe skola 13 x27m 
Vagnslidret 13 x20 m N orrängskolan 12 X 23 ID T4-danslokalen 10x18 m 
Sösdala gymnastikhall10 x 22 m Tekniskans gyhall 9x23m Tyrehallens motionslokal 15 x 28 m 

Ballingslövs skola 10x16m Vittsjö teaterlokal 11x12 m Aktivitetslokal 3 6x10m 
Allaktivitetslokalen 8x24m Kyrkskolan 10x14m Ljungdalaskolan 10x15 m 
Röingeskolan 10x12 m Stoby skola 10x16m Tormestorp skola 10x16m 
Brandstationen 12 x22 m Danssal Västerskolan 8 - 7 m Danssal HTS 9x10m 
Fitnessal HTS 9x13m Aktivitetslokal 2 10x10m Vinslövs gympabyggnad 12 x 16 m 

Sösdala 12 x 10 m Qpoolen 6 x 12 m Tyrs Hov 10x10m 

Tyrs Hov, Österås 

Göingevallen, Tyrs Hage A-B, Österås A-G, Brandstationen 

Österås plan 1 och 2, Tyrehallen 

Göingevallen, Tyrs Hage, Tyrehallen 

Bjärnum, Qpoolen, Tyrs Hov, Varmvattenbadet på Hässleholmsgården, Vinslövs friluftsbad 

Hässleholmsgården, Hästveda Hantverksgård, Qpoolen, Vittsjö Medborgarhus, Mötesplats Ljungdala, 
Österås, Qpoolen cafeteria (18 x 6) 

Qpoolen 

Birk, Birka och Ronja 
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Skollokal 

Möten/Verksamhet Arrangemang 

Lokal 

Övernattning Ungdomar Vuxna Övriga 
  

Enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden § 127 2016-06-23 inkluderas regler och pris
sättning vid uthyrning av skollokaler inkluderas i detta dokument. 

Förening Övrig Förening 
kr/tim kr/tim kr/till[ 

> Aula* 85 170 510 
> Cafeteria* 85 170 510 
> Hemkunskapssal** 85 170 510 
> Lektionssal* 55 110 330 
> Matsal* 85 170 510 
> Slöjdsal** 85 170 510 

*Ev. personalkostnader debiteras. (Köket i matsalen hyrs ut endast med skolans ordinarie skolmåltidspersonal). 
**Inkluderar utrustning men inte förbrukningsmaterial (moms tillkommer). 

> Till och med 40 personer 
> Fler än 40 personer 

kr/natt 

750 
1500 

kr/natt 

1500 
3000 

Övrig 
kr/till[ 

1020 
1020 
1020 
660 

1020 
1020 

kr/natt 

3000 
6000 
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Bibliotek 

Biblioteksavgifter 

Förseningsavgifter böcker    

Andra avgifter    

Förkommen media, schablonbelopp     

Kassar 

Stadsbiblioteket 
 
Kopiering och utskrifter  

Laddningsbart kort     

Ladda köpt kort    

Taxorna för biblioteksavgifter fastställs i samarbete med Skåne Nordostkommunerna: Bromölla, Hörby, Kristian
stad, Osby och Östra Göinge. 

> Vanligt lån 
> Fjärrlån: 

5 kr media/ dag ( endast vuxenmedia lånad av vuxna) 
5 kr media/dag 

> Tidskrifter: 5 kr media/dag 
> DVD, spelfilm, fakta, musik 
> Maximal kostnad förseningsavgift 
> Spärrgräns 

5 kr media/ dag ( endast vuxenmedia lånad av vuxna) 
250 kr per återlämningstillfälle 

> Nytt lånekort: 
> Ej uthämtat fjärrlån: 
> Fjärrlånad artikel: 
> Utlandslån: 

* 

200kr 

20kr 
25 kr/beställning 
Faktisk kostnad 
Särskild taxa 

> Vuxenbok 300 kr/st 
> Barnbok 200 kr/st 
> CD 200 kr/st 
> DVD 600 kr/st 
> CD-bok 250 kr/st 
> Pocketbok, tidskrift, Länder i fickformat 100 kr/st 
> Språkkurs 400 kr/st 
> Fjärrlån Priset sätts av långivande bibliotek 
* För speciellt värdefulla eller svårersättlig media kan en högre ersättning krävas 

> Plastkasse 
> Bibliotekskasse SNOKA 

> A4 sida svart/vitt 
> A3 sida svart/vitt 
> A4 sida färg 
> A3 sida färg 

> Kort laddat med 10 enheter 

> 10 enheter 

5kr 
30kr 

6kr 
12 kr 
12 kr 
24kr 

40kr 

30kr 3 kr/st 
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Filialbibliotek 
 
Kopiering och utskrifter  

Lokaluthyrning  Föreningar Övriga

 
Regler 

Bibliotekskortet är en värdehandling! 

Lånetider 

Omlån 

> 25 enheter 
> 50 enheter 
> 100 enheter 

> A4 sida svart/vitt 
> A3 sida svart/vitt 
> A4 sida färg 
> A3 sida färg 

> Biblioteksfilialer 

70kr 
125kr 
200kr 

3kr 
6kr 
6kr 
12 kr 

2,80 kr/st 
2,50 kr/st 
2 kr/st 

100 /tillfälle 

Med ditt bibliotekskort kan du låna böcker och andra media på biblioteken i 
kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. 

250 kr/tim 

Du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, även det obehöriga lånat. Därför måste du 
omedelbart spärra kortet om du förlorar det Vårdnadshavaren ansvarar för barnens bib
liotekskort och de lån som görs på detta. Bibliotekskort får du utan kostnad genom att visa 
upp giltig fotolegitimation. 
Omyndiga ska ha vårdnadshavares skriftliga tillåtelse. 

Lånetiden är normalt fyra veckor. Vissa media kan ha kortare lånetid. 
Återlämningsdatum och eventuella förseningsavgifter finns angivna på 
utlåningskvittot. Ta alltid kvitto när du lånar! 

Omlån kan göras högst 3 gånger. Omlån kan inte beviljas om: 
• mediet är reserverat av annan låntagare 
• du har avgifter på mer än 200 kronor 
• en räkning skickats ut till dig 

Förutom att låna om på biblioteket kan du låna om på webben via vår hemsida snokabiblio
tek.se eller ringa till biblioteket. För att förnya dina lån på webben loggar du in på 
www.snokabibliotek.se genom att ange antingen ditt personnummer eller numret på ditt 
lånekort ( det står på baksidan) samt den fyrsiffriga pinkod du använder när du lånar i våra 
automater. 

Om du behöver hjälp att komma ihåg lånetiden kan biblioteket skicka ut en övertidsvar
ning. En påminnelse skickas ut via epost eller sms ett par dagar innan lånetiden går ut. För 
att det ska fungera måste du anmäla dina uppgifter till biblioteket eller själv ändra eller 
lägga till genom att logga in på vår hemsida. Glöm inte att anmäla om du byter e-postadress 
eller mobilnummer! 
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Kulturhuset 
Röda salongen Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 

Blå salongen Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 

Vita salongen Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 
                         

Färgaren Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 
                               

 

Föreningslokaler Förening Förvaltning Konferens Ordinarie 
                         

Du ansvarar själv för att dina lån lämnas tillbaka i tid även om övertidsvarningen av någon 
anledning inte nått fram till dig. Återlämningsdatum står på utlåningskvittot, så det kan 
vara bra att spara detta som en påminnelse. 

Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning 

> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 

> Pass 2 (8 timmar - heldag) 

> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 

6 500 
9 800 

13 500 

6 500 
9800 

13 500 

15 500 
19 500 
22 000 

13 700 
16 200 
18 000 

Vid pass över 12 timmar tillkommer en kostnad på 1500 kr /timme. Vid bokning över ett dygn lämnas offert. Vid föreställning i 
röda salongen tillkommer föreställningstaxa om 2--{)()(} 2100 kr per föreställning för externa arrangörer och företag samt -1--500 
1600 kr per föreställning för föreningar och förvaltningar. 

Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning 

> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 

> Pass 2 (8 timmar - heldag) 

> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 

kr/tim 

500 
500 
500 

3 500 
4800 
6 500 

8 300 
11500 
15 200 

7 000 
9 900 

13 000 
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Vid pass över 12 timmar tillkommer en kostnad på 1500 kr /timme. Vid bokning över ett dygn lämnas offert. Vid föreställning i blå 
salongen tillkommer föreställningstaxa om SOO 900 kr per föreställning för externa arrangörer och företag samt SOO 600 kr per 
före ställning för föreningar och förvaltningar. I föreningstaxan ingår en tekniker. Vid behov av fler tekniker lämnas offert. 

Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning 

> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 

> Pass 2 (8 timmar - heldag) 

> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 

kr/tim 

230 
230 
230 

i-J-00 2 400 J...SOO 3 900 
UOO 3 700 a-400 5 500 

4600 6 500 

2 700 
3 800 
4900 

Vid pass över 12 timmar tillkommer en kostnad på 1500 kr /timme. Vid bokning över ett dygn lämnas offert 

Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning 

> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 

> Pass 2 (8 timmar - heldag) 

> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 

kr/tim 

-1-1-0 200 
-1-1-0 200 
-1-1-0 200 

-700 2100 -1--500 2 900 SOO 2 300 
1-000 3 2 00 2--000 4 000 -1-WO 3 400 
-1--J.OO 4 000 l--3-00 5 000 -1--500 4 2 00 

Vid pass över 12 timmar tillkommer en kostnad på 1500 kr /timme. Vid bokning över ett dygn lämnas offert. Särskild taxa används 
för skapande verksamhet för barn och unga när den arrangeras av KFF och baseras på förenings- eller förvaltningstaxan. 

Se avsnitt tekniker i bestämmelser för bokning 

> Pass 1 (5 timmar - halvdag) 
> Pass 2 (8 timmar - heldag) 
> Pass 3 (12 timmar - heldag+) 

kr/tim 

110 
110 
110 

-700 800 -1--500 1 700 
1-000 1 2 00 2--000 2 100 
-1--J.OO 1 5 00 l--3-00 2 5 00 

Kultur- och fritidsförvaltningen har möjlighet att kostnadsfritt nyttja lokaler i mån av tillgänglighet. 

800 
1200 
1500 



Tillägg   Samtliga kategorier  

Biljettförsäljning  

 
Bestämmelser vid bokning 
 
Tekniker 

Röda salongen 

Blå salongen 

> Filmkamera 
> Redigera filminspelning 
> Ljudinspelning/konsert 
> Redigera ljudinspelning 
> Trådlösa system/ dag (ägda av förvaltningen och i mån av tillgänglighet 
Hyrs endast ut i set om 4 st) 

> Dater (ell.tra) 

> Prejelå;er (eirtra) 

> Utställning i publikfoaje 
> Konferensdukning 
> Podier (små), skärmar 
> Rivning av stolsrader (endast röda salongen) 

> Gradäng riv och bygg 
> Användning av blå eller vita salongen som stor loge 
> Flygel, piano (stämning) 

> Dansmatta 
> Teams-teknik (möte utan tekniker i vita eller blå) 

> Videopaket 1 (röda eller blå) 

Innefattar en kamera som skickar video till Youtube/teams så man kan 
titta hemifrån. (Ingen kommunikation på båda håll.) 

> Videopaket 2 (röda eller blå) 

Full videoproduktion eller digitalt möte inkl. extra tekniker. 

> Annat material, annan dukning, stolar, bord etc. 
> Extra tekniker, bärhjälp, publik och artistservice 
> Annan tilläggsutrustning eller kunsultering 

> 30 kr/biljett för biljetter med en total kostnad över 150 kr 
> 20 kr /biljett för biljetter med en total kostnad under 151 kr 
> 20 kr/biljett vid försäljning om över 3000 biljetter 

1000 
Offert 
1000 
Offert 
1200 

3QQ 
!iQQ 

-1--000 1 2 00 
Ingår 
Ingår 

.SOO 700 
Offert 

1-000-1 2 00 
~ Offert 
1--000 1300 

.SOO 700 
1-SOO 3 000 

5-000 6 000 

Offert 
500 kr/tim 

Offert 

Förvaltningen har tillåtelse att på delegation teckna tillfälliga kortvariga avtal om andra avgifter med arrangörer 

I vissa av lokalerna ingår alltid tekniker vid evenemang, vänligen se nedan. 

Två tekniker ingår. Extra tekniker finns att tillgå till en kostnad av 400 kr per tekniker 
och timme eller efter överenskommelse. Scentekniker som beställaren själv tillhanda
håller ska god kännedom om scentekniken samt var utrymningsvägar och brandbe
kämpningsmedel finns. 

En tekniker ingår, i övrigt se ovan. 
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Övriga lokaler 

Garderob

Pausservering

Fikarum 

Teknik  

Avbeställning 

Betalning 

Tekniker finns i huset 

(gäller röda och blå salongen) 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser till att det finns garderobspersonal på plats samt att 
dessa även kontrollerar biljetterna till föreställningen. Räddningstjänsten rekommende
rar att besökare hänger av sig ytterkläder utan extra kostnad i garderoben. 

(gäller röda och blå salongen) 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att det vid paus i programmet finns perso
nal för pausservering. Kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med restauratör om en
samrätt på pausservering varför beställaren inte äger rätt att teckna eget avtal med an
nan part. Speciella önskemål avtalas detta direkt med restauratören, för kontakt med 
restauratör, kontakta scenmästaren. 

I salongernas bakutrymme finns lounge/fikarum för artister och personal knutna till 
evenemanget. Om annan verksamhet äger rum i kulturhuset under samma tid så delas 
detta utrymme av samtliga evenemang. Annan person än artist, tekniker eller övrig per
sonal knuten till arrangemanget äger inte tillträde till lokalen. 

Röda salongen: 
Befintlig teknik ingår, exempelvis åtta trådlösa system (batteri ingår ej), PA-anläggning, 
monitoranläggning, ljusmixer, ett stort antal ljuskällor (för mer information om tekni
ken kontakta teknikansvarig, Joakim Rudolf0709-71 71 39, eller på e-post: joakim.ru
dolf@hassleholm.se eller scenmästaren). Vill beställaren komplettera med någon teknik 
kan Kulturhuset ombesörja detta mot den faktiska hyreskostnaden. Teknik (trådlösa 
system) som hyrs in av arrangören skall inneha tillstånd hos Post- och telestyrelsen el
ler ligga på det licensfria området. (Hässleholms kulturhus har åtta extra trådlösa sy
stem som uppfyller kraven för uthyrning) Teknisk rider skall inkomma omgående eller 
senast 14 dagar före första bokningsdagen. 
Blå salongen: 
Fyra trådlösa system ingår (batteri ingår ej), PA-anläggning, monitoranläggning, ljus
mixer, ett antal ljuskällor. I övrigt se ovan. Utrustning som handhas av beställaren eller 
någon i dennes sällskap skall hanteras och vårdas väl. Skador uppkomna på utrust
ningen debiteras beställaren om skadan berott på vållande eller våda. Defekt utrustning 
repareras av kultur- och fritidsförvaltningen och reparationskostnaden debiteras be
ställaren. Övriga externa kostnader som eventuellt tillkommer kan debiteras i efterhand 

Avbokning skall ske skriftligt. Kostnadsfri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst. 
Avbokning som sker närmare än 4 veckor innan ankomst debiteras med 20 %, närmare 
än 3 veckor före ankomst debiteras med 50 %, och 1 vecka innan ankomst med 100 % 
av beställningens värde. Detta innefattar både lokalhyra, konferensservice och förtäring. 

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 30 dagar. kultur- och fritidsförvaltningen 
äger rätt att, om så anses nödvändigt, kräva upp till 100 % av betalningen i förskott. 
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Force majeure 

Övrigt 

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga in
skränkningar utanför uthyrarens kontroll, berättigar uthyraren att häva avtalet utan 
skyldighet att utge skadestånd. 

Kultur- och fritidsförvaltningens egen verksamhet, Estetiska programmet och Kulturs
kolan som hyr lokaler för kulturutövande verksamhet erhåller taxa enligt offert eller 
likställs med föreningstaxan. 
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Hovdala slott 
Guidning Ehrenborgska våningen 

Fotografering 

Pedagogisk verksamhet 

Marknadsstånd och bockabord 

Lokaluthyrning  Interna Föreningar Övriga 
 

29 

> Öppna guidningar 130 kr /person 
> Bokade gruppguidningar 100 kr/person dock lägst 1 000 kr/grupp (plus 1 000 kr efter 17:00 vardagar 
och på helger) 

Interiör fotografering samt fotoproduktion som kräver Slottets medverkan - Begär offert 

> Guidning skolklass 600 kr/tim 
> Verkstad med pedagog 1800 kr/skoldag 
> Klassuppsättning akvarellåda 500 kr /låda 
> Pedagogisk låda med håvningsmaterial - 200 kr /låda 

> 600 kr/st 
> 1 000 kr/2 st 
> 150 kr/meter marknadsyta, eget bord eller tält 

(Arrendatorlokalen, Boketorp) 

> Halvdag 
> Heldag 
> Per timme (påbörjad) 
> Vaktmästare per timme/tekniker/värd 
> Orangeriet (Ceremonier) 
> Övriga lokaler 
> Logen per dag* 

*Därefter offert för kostnad av värdskap, tekniker, vaktmästare osv 

1000 2 000 2 000 
2 000 4 000 4000 

100 
500 500 500 

6 000 6 000 6 000 
Enligt överenskommelse 

500 500 500 



Markan kr/tim  Föreningar Övriga

Mötesplats Ljungdala  Föreningar  Övriga

 

 

> Stora lokalen på bottenplan* 
> Mindre rum för möten och aktiviteter 

200 
100 

Ingen hyra utgår då Markan står som medarrangör. * Plus eventuella personalkostnader. 

(cafedel) 

Ingen hyra utgår då MPL står som medarrangör. 110 

400 
200 

220 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§7 

Ungdomsråd samt ungas inflytande i Hässleholm 
Dnr: KFF 2022/127 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2022 arbetade kultur- och fritidsförvaltningen med att dels få fram lämpliga 
lokaler för fritidsgårdsverksamhet i kransorterna, dels med att möjliggöra för en 
uppstart av ett ungdomsråd i Hässleholms kommun dels med att skapa möjligheter 
för ungdomars inflytande över sin livssituation. 

Hässleholms ungdomsråd är en ideell förening som skapades i september 2022. 
Ungdomsrådet är en partipolitiskt och konfessionellt obunden förening, med syfte 
att verka för att ungdomarna i kommunen ska få inflytande över sin vardag och sitt 
samhälle. Ungdomar som deltar i ungdomsrådet ges kunskap om samhället, 
kommunen, demokrati och politik. Alla unga mellan 13-24 år som verkar och bor i 
Hässleholms kommun är välkomna att delta i ungdomsrådet. 

I arbetet med ungdomsrådet har förvaltningen fångat upp ett antal frågor vilka 
behöver beredas och behandlas. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Ungdomsråd samt ungas inflytande i Hässleholm 
 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förslaget till beslut 

 

  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och 
beslut. 

 

Sammanfattning  

Under 2022 arbetade kultur- och fritidsförvaltningen med att dels få fram lämpliga 
lokaler för fritidsgårdsverksamhet i kransorterna och dels med att möjliggöra för en 
uppstart av ett ungdomsråd i Hässleholms kommun och skapa möjligheter för 
ungdomars inflytande över sin livssituation. 

Hässleholms ungdomsråd är en ideell förening som skapades i september 2022. 
Ungdomsrådet är en partipolitiskt och konfessionellt obunden förening, med syfte 
att verka för att ungdomarna i kommunen ska få inflytande över sin vardag och sitt 
samhälle. Ungdomar som deltar i ungdomsrådet ges kunskap om samhället, 
kommunen, demokrati och politik. Alla unga mellan 13–24 år som verkar och bor i 
Hässleholms kommun är välkomna att delta i ungdomsrådet. 

I arbetet med ungdomsrådet har förvaltningen fångat upp ett antal frågor vilka 
behöver beredas och behandlas. Förvaltningen ser följande behov. 

Hässleholms 
kommun 
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1. Att ansvar och politisk koppling för ungdomsrådet snabbt behandlas och att 
resurser för att arbeta med ungdomsrådet avsätts. Förvaltningen beräknar 
att omfattningen av behovet är 1,0 tjänst. 

2. Att en Barnrättskommitté inrättas som representerar alla kommunens 
förvaltningar. Uppdrag för barnrättskommittén bör vara att arbeta 
strategiskt med implementering samt bidra till kompetensutveckling för alla 
kommunens nämnder, politiker, chefer, tjänstemän, föreningar och 
civilsamhället i Hässleholms kommun som bedriver verksamhet för 
ungdomar.  

 
3. Att ett ungdomspolitiskt program som beskriver inriktningen för 

ungdomsarbetet i Hässleholms kommun tas fram. Programmet bör tala om 
vad de verksamheter som riktar sig till ungdomar ska sträva efter. Vilka 
områden som särskilt behöver utvecklas och vilka grupper som ska 
prioriteras samt långsiktighet och hållbarhet i arbetet med ungas 
levnadsvillkor.  
 

4. Att ungdomsenkäten Lupp används för att skaffa kunskap om unga, 
underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter, 
skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga, och förbättra ungas 
levnadsvillkor lokalt. 
 

5. Att kultur- och fritidsförvaltningen blir en naturlig del av arbetet inom tre 
förvaltningar. 

 

Med anledning av ovanstående behov är det förvaltningens mening att kommunen, 
trots det mycket svåra ekonomiska läge som Hässleholms kommun befinner sig i, 
bör avsätta medel i budgetberedningen för att från och med 2024 arbeta med 
Hässleholms ungdomsråd samt ungas inflytande i Hässleholm. 

Då frågan är att ses som kommunövergripande och där kultur- och fritidsnämnden 
saknar mandat att ensamt arbeta med frågan så föreslås att kultur- och 
fritidsnämnden skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut om framtida 
arbete med ungdomsråd och ungas inflytande inklusive finansiering. 

 

Beskrivning av ärendet 

”Vi unga vi kan men vi kan behöva den där boosten”  
 
Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara 
barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla 
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verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, 
migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken. 
 
Målet med EU:s ungdomsstrategi är att fler unga ska få jämlika möjligheter för att 
bli aktiva medborgare i ett socialt inkluderande Europa. Ungas rätt till inflytande är 
fastslagen i flera lagar, däribland kommunallagen, Skollagen och Socialtjänstlagen.  
 
Ungas inflytande är en central del av den svenska ungdomspolitiken. Det övergripna 
målet för denna är att alla ungdomar ”ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 
och inflytande över samhällsutvecklingen”. Målet gäller för alla statliga beslut och insatser 
som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Unga ska ges möjlighet till delaktighet 
och inflytande i familjen, skolan och fritiden men också i mer övergripande politiska 
beslutsprocesser.  
 
Med utgångspunkten ”I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt bästa och lägga 
grunden till ett självständigt liv.” Att barn och unga ska ha ett bra liv kan innebära 
många olika saker- bland annat handlar det om att ha en bra levnadsstandard, att må 
bra, att kunna påverka sitt liv och att ha samma rättigheter och möjligheter att delta 
i samhället.  
Genom att ungdomar är delaktiga och har inflytande skapas en känsla av egenmakt 
hos individen och självkänslan höjs. Forskning visar att unga människor som är 
delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar och utvecklas i mer positiv 
inriktning än de som inte får samma möjlighet.  
 

Hässleholms kommuns strategiska plan 2023–2025 

Visionen för Hässleholms kommun är att ”Hässleholm är en viktig knutpunkt i Sverige. 
Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och 
med en ambition att utvecklas.” År 2022 i december fastställdes Hässleholms strategiska 
plan 2023–2025 som gäller för samtliga nämnder och kommunala bolag. 
Genomgående prioritering i hela budgeten är våra kärnverksamheter och att dra in 
kostnaderna på det som inte gynnar barn, äldre och kommunnivåernas välfärd i 
stort. Hässleholms kommun är en attraktiv kommun att bo och verka i. Alla barn 
ska få bli sitt bästa och lägga grunden till ett självständigt liv. Genom nuläges- och 
omvärldsanalys som grund kvalitetssäkrar nämnderna leveransen i sitt 
grunduppdrag och identifierar brister och avvikelser samt behov av utveckling för 
att leverera en ännu bättre verksamhet till medborgarna och de som verkar i 
Hässleholm.  
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Hässleholms ungdomsråd  
Hässleholms ungdomsråd är en ideell förening som skapades i september 2022. 
Ungdomsrådet är en partipolitiskt och konfessionellt obunden förening, med syfte 
att verka för att ungdomarna i kommunen ska få inflytande över sin vardag och sitt 
samhälle. Ungdomar som deltar i ungdomsrådet ges kunskap om samhället, 
kommunen, demokrati och politik. Alla unga mellan 13–24 år som verkar och bor i 
Hässleholms kommun är välkomna att delta i ungdomsrådet. Hässleholms 
ungdomsråd har en styrelse som består av en ordförande, vice ordförande, revisor, 
sekreterare, och två media ansvariga. Ungdomsrådet består av 17 ledarmöten där 
varje ledarmöten har rösträtt. Rådet representerar ungdomar från hela Hässleholms 
kommun inklusive kransorterna. Som ung i Hässleholms kommun kan du delta 
kostnadsfritt när du önskar i rådet. Hässleholms ungdomsråd är medlemmar i 
Ungdomsråd Sverige. Ungas inflytande och delaktighet utgår från FN:s 
barnkonventionen, EU:s ungdomsstrategi och svensk ungdomspolitik.  
För mer information om Ungdomsråd Sverige: Startsida - Sveriges Ungdomsråd 
(sverigesungdomsrad.se) 
 

Hässleholms ungdomsråd startades upp genom att resurser tillfälligt kunde frigöras 
inom kultur- och fritidsförvaltningen. Därigenom kunde den politiska ambition som 
länge funnits i Hässleholm om ett ungdomsråd infrias. Dock är inte ungdomsrådet 
enbart en fråga för Kultur- och fritidsförvaltningen utan en kommunövergripande 
fråga. Det är därför av stor vikt att det görs en långsiktig strategisk plan för hur 
Hässleholms kommuns arbete med ungas levnadsvillkor, inflytande, delaktighet och 
ungdomspolitik. Ungdomsrådet med tydlig koppling till den kommunala 
tjänsteorganisationen. Det är också av stor betydelse att den politiska organisationen 
möter upp de unga. Ungdomarnas engagemang finns här och nu och blir, om inte 
intresset från de vuxna i organisationen finns, en färskvara. Hässleholms 
ungdomsråd är en fristående förening tänkt att i mycket stå på egna ben. 
Kommunala tjänstemän behöver finnas för att vägleda och fånga upp frågor som 
berör unga, föra dessa in i den kommunala organisationen samt säkerställa att 
frågorna behandlas och återkopplas. Likaså finns en stor potential i att använda 
rådet som en remissinstans vid frågor som till större grad berör unga.  

 

Gemensamma riktlinjer och mål ger bättre livskvalité för Hässleholm 
kommuns barn och unga 

Med Hässleholms ungdomsråd vet vi att ungdomar har ett stort engagemang och 
vilja att vara med och påverka samhällsutvecklingen och deras levnadsstandard på 
lokal nivå.  
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När unga får inflytande över sin vardag och görs delaktiga i lokala beslutsprocesser 
skickas samtidigt en signal om att ungas röster tas på allvar och att det är möjligt att 
påverka. Det skapar i sin tur tilltro till det demokratiska styrelseskicket och främjar 
det framtida politiska deltagandet. Genom att ungdomar är delaktiga och har 
inflytande skapas en känsla av egenmakt hos individen och självkänslan höjs. 
Forskning visar att unga människor som är delaktiga mår bättre, får lättare att 
hantera motgångar och utvecklas i mer positiv inriktning än de som inte får samma 
möjlighet.  
 
Kommunens verksamheter behöver goda förutsättningar för att bedriva en 
kvalitativ verksamhet för ungdomar. Verksamheter med höga ambitioner med fokus 
på ungdomsinflytande, öppenhet och mobilverksamhet. Det strategiska arbete bör 
bedrivs för att nå grupper som är i behov av särskilda insatser. Kommunens 
verksamheter bör omfattas av omvärldsbevakning- och närvärldsbevakning med 
strategiska inriktningar som är barnkunskapsbaserade, med ungdomspolitik ur ett 
ungdomsperspektiv och strategi för barnets bästa.  

Verksamheterna bör inhämta, sprida och ges kunskap om vilka faktorer som 
främjar inflytande och delaktighet. Genom att ständigt omvärldsbevaka, 
nulägesbevakning, arbeta fram tydliga riktlinjer och planera för att en verksamhet 
ständigt förändras i takt med tiden och dess utmaningar.  

Kultur- och fritidsförvaltningens resurs avseende ungdomsråd och inflytandefrågor 
kommer tas bort 2023-06-30 och förvaltningen har därefter inte möjlighet att 
ensamt driva frågan vidare. 

I arbetet med ungdomsrådet har förvaltningen fångat upp ett antal frågor vilka 
behöver beredas och behandlas. Förvaltningen ser följande behov. 

1. Att ansvar och politisk koppling för ungdomsrådet snabbt behandlas och att 
resurser för att arbeta med ungdomsrådet avsätts. Förvaltningen beräknar 
att omfattningen av behovet är 1,0 tjänst. 
 

2. Att en Barnrättskommitté inrättas som representerar alla kommunens 
förvaltningar. Uppdrag för barnrättskommittén bör vara att arbeta 
strategiskt med implementering samt bidra till kompetensutveckling för alla 
kommunens nämnder, politiker, chefer, tjänstemän, föreningar och 
civilsamhället i Hässleholms kommun som bedriver verksamhet för 
ungdomar.  
 

3. Att ett ungdomspolitiskt program som beskriver inriktningen för 
ungdomsarbetet i Hässleholms kommun tas fram. Programmet bör tala om 
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vad de verksamheter som riktar sig till ungdomar ska sträva efter. Vilka 
områden som särskilt behöver utvecklas och vilka grupper som ska 
prioriteras samt långsiktighet och hållbarhet i arbetet med ungas 
levnadsvillkor.  
 

4. Att ungdomsenkäten Lupp används för att skaffa kunskap om unga, 
underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter, 
skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga, och förbättra ungas 
levnadsvillkor lokalt. 

 
5. Att kultur- och fritidsförvaltningen blir en naturlig del av arbetet inom tre 

förvaltningar. 

 
Med anledning av ovanstående behov är det förvaltningens mening att kultur- och 
fritidsnämnden, trots det mycket svåra ekonomiska läge som Hässleholms kommun 
befinner sig i, bör föreslå budgetberedningen att medel avsätts för att från och med 
2024 arbeta med Hässleholms ungdomsråd samt ungas inflytande i Hässleholm.  

Då frågan är att ses som kommunövergripande och där kultur- och fritidsnämnden 
saknar mandat att ensamt arbeta med frågan så föreslås att kultur- och 
fritidsnämnden skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut om framtida 
arbete med ungdomsråd och ungas inflytande inklusive finansiering. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Förslaget bedöms som mycket viktigt för att tillvarata barnets rättigheter samt för 
arbetet med att stärka ungas inflytande i Hässleholms kommun. 

Barnperspektivet  

Är beaktat 

Miljökonsekvenser  

Ej tillämpligt 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser 

För att möjliggöra förslaget behöver den nämnd vilken bedöms äga frågan tillföras 
medel för 1,0 tjänst. 
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Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Anders Rosengren 

Förvaltningschef 
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Svar på motion om att minska antalet 
pappersutskrifter 
 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förvaltningens förslag till beslut. 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur – och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar och sänder det till 
kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, båda Centerpartiet, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 
 
1) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt kommundirektören att vidta 
åtgärder för att minimera antalet pappersutskrifter. 
 
2) Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda orsakerna till mängden 
pappersutskrifter inom sina verksamheter. 
 
3) Rapport ges till kommunstyrelsen senast i september 2022 

Motionen remitterades till Barn- och utbildningsförvaltningen för yttrande och har 
därefter behandlats på Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17. Motionen 
återremitterades där för att undersöka hur de övriga förvaltningarna utöver de 
nämnda i motionen arbetar med frågan. 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (3)  

  

  

 

JAV 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan november 2022 påbörjat utbyte av 
kopiatorer inom förvaltningens verksamheter till skrivare med smartprint funktion. 
Funktionen innebär att inga papper skrivs ut förrän den som skickat utskriften till 
skrivaren loggat in med sin tagg och därefter valt att trycka på skriv ut.  

 

Hittills har två av förvaltningens skrivare på kulturhuset bytts ut. Då det bara går att 
få fram exakta siffror på den ena av gamla så blir en total jämförelse svår. På den 
skrivare som står på kulturhusets plan 2 och som är den som mest används kan 
dock en jämförelse göras och den visar tydligt att antal utskrifter minskat genom 
utbytet till smart print då snittet minskat från 1557 till 993 utskrifter per månad. En 
minskning med i snitt 564 utskrifter. 

Att byta ut skrivarna är kostsamt och även att leasa är dyrt. Därför har inte 
förvaltningen ekonomi för att byta ut alla skrivare på en gång utan utbyte kommer 
ske succesivt utifrån att behov av utbyte föreligger.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Har beaktats 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Har beaktats 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Höga kostnader vid utbyte men på sikt kan besparingar göras 

 

 

Bilagor 
 
Protokollsutdrag KSAU 2022-08-17  
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Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Anders Rosengren 

Förvaltningschef 

  



   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Protokoll 21 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 80   
 

Motion om att minimera antalet pappersutskrifter 
Dnr: KLF 2021/862 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att undersöka hur de 
övriga förvaltningarna utöver de nämnda i motionen arbetar med frågan.   

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka hur de 
övriga förvaltningarna utöver de nämnda i motionen arbetar med frågan.  

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  

Beskrivning av ärendet  

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, båda Centerpartiet, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt kommundirektören att vidta 
åtgärder för att minimera antalet pappersutskrifter.  

2) Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda orsakerna till mängden 
pappersutskrifter inom sina verksamheter.  

3) Rapport ges till kommunstyrelsen senast i september 2022 

Som grund för motionen anför motionärerna följande.  

Inom Hässleholms kommuns verksamheter skrivs det årligen ut enorma mängder. 
Kostnaderna för papper och toner uppgår till tvåsiffrigt miljonbelopp. Erfarenheter 
från andra regioner och kommuner visar att en effektiv åtgärd för att minska antalet 
pappersutskrifter kan vara att ta bort alla lokala skrivare och ersätta dem med 
centralt placerade så kallade pull-print-skrivare. Därmed loggas alla utskrifter, och  

 
 
samtidigt ges personalen tillfälle till vardagsmotion. Då det står klart att det är inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet som de flesta utskrifterna sker, så ser vi 
det som angeläget att nämnden utreder orsakerna. 



   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Protokoll 22 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 16 juni 2022, § 84, beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad. 

I nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse finns en genomgång av 
kostnaderna för kopiering och skrivare samt framgår bland annat att av att en 
minskning av pappersförbrukningen med 50% till 2023 skulle ge följande 
konsekvenser.  
 Stor påverkan av undervisning och pedagogisk verksamhet, speciellt i de lägre 
åldrarna där tillgång till papper och utskrifter är viktig. Detta kan påverka elevernas 
måluppfyllelse negativt på både kort och lång sikt.  
 Större beroende av fungerande nätverk - större känslighet för störningar  
 Skollokalernas beskaffenhet medger inte alltid en gemensam kopiator köps in. 
Placeringen av en gemensam kopiator kan innebära ojämn tillgång till kopiatorer för 
undervisande personal.  
 Större andel hyrda skriva verkar inte påverka de kostnader som förvaltningen får. 
Kostnadsökningar tar ut minskningarna i antalet skrivare.  
 En preliminär bedömning är att en halvering av pappersförbrukningen kan ge en 
besparing om cirka 800 000 kr. 
 
Bedömning 
Den utredning som finns i tjänsteskrivelsen i barn- och utbildningsnämndens 
ärende kan enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning räcka som utredning i 
ärendet. Det saknas därför anledning att låta föranstalta om ytterligare utredning. 

Kommunens ärendehantering blir alltmer digitaliserad. Handläggningen sker i 
datamiljö och exempelvis tjänsteskrivelser, beslutsförslag och kallelser till 
sammanträden hanteras numera digitalt. Några omständigheter som talar för att 
utskrifter sker i onödan i någon nämnvärd utsträckning har inte påtalats av 
motionärerna. Det kan vidare inte rimligen vara kommunfullmäktiges uppgift att ha 
synpunkter på tjänstemannaorganisationens behov av vardagsmotion. 
 
Med åberopande av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen ska anses besvarad vad avser punkt 2 och avslås i övriga delar. 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Datum Diarienummer 

2023-02-21 KFF 2023/30 

      

  
Handläggare 
Nämndsekreterare Monica Lundström 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
monica.lundstrom@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Förtydligande av ärende KFF 2023/6 val till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 
  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Paul Thurn (SD) till ordförande, Margreth 
Segerstein (M) till 1:e vice ordförande samt Connie Asterman (S) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott mandatperioden 2023–2026 

 

Beskrivning av ärendet 

Vid kultur- och fritidsnämndens möte 2023-01-19 valde nämnden presidiet till 
arbetsutskott för kultur- och fritidsnämnden under mandatperioden 2023–2026. 
Då det inte framgick av beslutet 2023-01-19 hur de olika posterna var fördelade 
behöver detta förtydligas.  

  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Monica Lundström 

Nämndsekreterare 
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