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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
aroetsutskott 

Innehållsförteckning 

lnformationsärende § 33 

Budgetuppföljning oktober 2022 § 34 

Reviderad beslutsattestantförteckning 2022 § 35 

Friluftsplan 2023-2027 Kristianstad Kommun § 36 

Remiss Skånes Friluftsliv § 37 

Reviderade mötestider för kultur- och fritidsnämnden 2023 § 38 

Motion - tydligare information om att turista med husbil i Hässleholm § 39 

Biblioteksplan KFF 2023-2025 § 40 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 33 

lnformationsärende 
Ajournering 15.16 -15.21 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

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

Beskrivning av ärendet 

Besök av representanter från Bjärnums Museum 

Avtal Actic 

Energis paråtgärder 

Avtal Hovdala Slott 

Internhyra Hovdala Slott 

Nya Badhuset 

Årets sista KFN 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§34 

Budgetuppföljning oktober 2022 
Dnr: KFF 2022/112 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott förslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner den ekonomiska uppföljningen för oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Den ekonomiska uppföljningen för oktober prognostiseras till minus 202 tkr efter 
det att åtgärdsplanen från februari har genomförts. Nuvarande underskott beror på 
icke planerade reparationer av ismaskin samt redskaps bärare på Tyrs hov och lägre 
uthyrning av lokaler än planerat samt avbokningar av konferenser och 
kulturevenemang på kulturhuset med anledning av pandemins kvardröjande 
effekter. 

Sänt till: 

Ekonomikontoret 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkas 

(J\ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 35 

Reviderad beslutsattestantförteckning 2022 
Dnr: KFF 2022/115 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
godkänna förslaget till reviderad beslutsattestantsförteckning. 

Beskrivning av ärendet 

På grund av personalförändring har gällande beslutsattestantsförteckning blivit 
inaktuell och måste revideras. Förvaltningen har tagit fram ett förslag för beslut i 
kultur- och fritidsnämnden. 

Sänt till: 

Ekonomikontoret 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyr1<es 

2)~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 36 

Friluftsplan 2023 - 2027 Kristianstad Kommun 
Dnr: KFF 2022/113 

Beslut 

Kultur- och fri.tidsförvaltningens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
godkänna yttrandet som nämndens svar i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fri.tidsförvaltningen i Kristianstads kommun har tagit fram en 
kommungemensam friluftsplan som kultur- och fritidsnämnden nu skickar ut på 
remiss. Syftet med planen är att samordna och sätta mål för arbetet med friluftsliv i 
kommunen och att bidra till kommunens övergripande mål inom hållbarhet och 
attraktivitet. 
Då friluftsliv är en sektoröverskridande verksamhet innehåller friluftsplanen 
åtgärder som rör flera nämnder i kommunen. Berörda förvaltningar har också varit 
delaktiga i processen att ta fram planen. Friluftsliv är något som förutsätter 
samverkan mellan flera olika aktörer på lokal och regional nivå därför har såväl 
berörda föreningar i kommunen liksom regionala aktörer också varit delaktiga i 
arbetet med att ta fram en friluftsplan för Kristianstads kommun. 
Kristianstads kommun har skickat friluftsplanen på remiss och önskar Hässleholms 
yttrande senast den 14 december 2022. 

Förvaltningens kommentarer 

Förvaltningen ser Kristianstad kommuns förslag till friluftsplan som en väl 
genomarbetad strategi med ambitiöst framtagna planer. Hässleholm som 
grannkommun har inga invändningar utan ser värdet av ett bra exempel där 
förvaltningen kan hämta inspiration inför vårt eget arbete. Friluftslivets bidrag till 
samhällsvinster och kopplingen till såväl globala mål som de nationella friluftsmålen 
belyses på ett bra sätt. 
Vi samtycker till att en bra organisering internt är en framgångsfaktor för 
måluppfyllelsen. Vi ställer oss dock frågande till att det i åtgärdsplanema redan nu 
ges höjd för att man inte kommer att kunna genomföra alla åtgärder inom 
tidsramen, då äskningar och prioriteringar behöver göras årligen utifrån tillgängliga 
resurser. Förslagsvis bör planen utökas till en längre period som verkar realistiskt i 
förhållande till politiska mål. 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Förvaltningen saknar någon form av mätbara mål och indikatorer som är en 
förutsättning för att kunna utvärdera syftet med strategin. Det kan annars göras 
godtyckliga omdömen om insatserna har uppfyllts eller inte. 
Vi ser positivt på förslaget att lyfta in friluftsliv som ett nätverk inom Skåne 
nordost-samarbetet, då Hässleholm anser att samverkan och arbete över 
kommungränserna är viktigt för gemensamt synsätt och insatser som kan göras 
tillsammans. 

Sänt till: 

Kultur- och fri.tidsförvaltningen Kristianstads kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMJ\.fANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 37 

Remiss Skånes Friluftsliv 
Dnr: KFF 2022/114 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
godkänna yttrandet som nämndens svar i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har fått ett förslag till friluftsplan för Skåne för yttrande av 
Länsstyrelsen. Vid årsskiftet 2022 utgår nuvarande Handlingsplan för Skånes 
friluftsliv. En av åtgärderna i planen är att ta fram en regional strategi tillsammans 
med skånska aktörer samt kartlägga friluftslivsområden. 

Svar önskas senast den 22 december 2022 med e-post till Länsstyrelsen. Efter 
remisstidens slut sammanställs alla synpunkter och texterna bearbetas inför beslut. 
Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen är: 

• Är strategins målbild med principer och fokusområden med 
övergripande inriktningar något kommunen kan stå bakom 

• Stämmer beskrivningen av organisationen under kapitlet Roller och 
ansvar i strategin? Finns det något kommunen vill ändra eller 
komplettera? 

• Saknas några relevanta åtgärder i handlingsplanen eller är det någon som 
bör prioriteras ner? 

• Har kommunen några goda exempel som man vill dela med sig av till 
Kunskaps banken? 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet med att förverkliga regeringens 
friluftslivspolitik i Skåne. Inom uppdraget ska arbetet med tätortsnära natur stärkas 
och insatser genomföras för att friluftslivsmålen ska få genomslag i länet. För att 
friluftslivsmålen ska uppnås behövs en god samverkan mellan myndigheter, Region 
Skåne, kommuner, ideella föreningar, markägare, naturturismföretagare och andra 
berörda aktörer. 

Skånes Friluftslivsplan finns samlad i en gemensam friluftslivsplattform i form av en 
storymap, som är framtagen i dialog med skånska aktörer och består av fyra delar 

• Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 2030 

• Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2023--2026 

• Kartläggning av friluftslivsområden 

• Kunskapsbank med vägledningar och goda exempel (är under uppbyggnad) 

Syftet med strategin för framtidens friluftsliv i Skåne 2030 är att skapa en gemensam 
målbild för hur aktörer i Skåne kan stärka genomförandet av den nationella 
friluftslivspolitiken. Genom en långsiktig målbild med gemensamma principer och 
prioriterade fokusområden kan man ansvarsfullt bidra utifrån egna roller och 
förutsättningar. Ett hållbart friluftsliv stärker landskapets natur- och kulturvärden 
samtidigt som man har goda möjligheter till varierade naturupplevelser. Genom 
samverkan kan man tillsammans få större genomslag. 

Syftet med Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2023-2026 är att lyfta 
viktiga gemensamma åtgärder som kan bidra till ett hållbart och tillgängligt 
friluftsliv. Utöver det kan varje aktör behöva ta fram egna interna handlingsplaner 
för sitt arbete. Kartläggningen av friluftslivsområden har i huvudsak fokuserat på 
regionala och nationella områden. Detta planeringsunderlag behöver kompletteras 
med lokala områden på sikt för att skapa en helhetsbild över friluftslivsområden i 
Skåne. 

Målgruppen för Skånes Friluftslivsplan är alla aktörer som i olika roller kan bidra till 
att framtidens friluftsliv i Skåne är tillgängligt och hållbart för alla. 

Framtagandet av friluftslivsplanen har skett i dialog med friluftslivets aktörer. 
Genom workshops och olika träffar har deltagare bidragit med värdefulla inspel för 
att forma friluftslivsplanen. För att få en gemensam regional strategi för framtidens 
friluftsliv i Skåne som alla kan stå bakom önskar Länsstyrelsen få kommunens 
synpunkter på planen. 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering 

5 
I Utdraget _,.., 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
aroetsutskott 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen anser att det är av stort värde att Länsstyrelsen tagit fram en 
friluftslivsplan för Skåne där vi som kommun utifrån ett gemensamt förhållningssätt 
kan fortsätta arbetet med lokala strategier utifrån samma metoder och precisering av 
insatser. Remissen belyser tydligt vikten av samverkan mellan länsstyrelse/ region 
och kommuner för att utveckla Skånes friluftsliv. 

Strategins och handlingsplanens bakgrund och syfte har tydligt och grundligt 
kopplats till Agenda 2030 och de nationella friluftslivsmålen. Remissen stärker vår 
bild av att intentionerna i översiktsplanen för Hässleholms kommun är korrekta och 
att kommunen bör följa länsstyrelsens och regionens ambitioner lokalt för att bidra 
till måluppfyllelsen. Friluftslivsarbetet är viktigt i vår organisation både strategiskt 
och operativt och vi har ett gemensamt synsätt på betydelsen av det fortsatta 
arbetet. Förvaltningen ställer sig därmed bakom remissens förslag till målbild, 
principer och fokusområden. 

Metoden som använts för inventering av de regionala friluftslivsområdena förenklar 
arbetet för oss som kommun, då vi på samma sätt kan fortsätta inventeringen lokalt 
och göra jämförelser utifrån samma grund. 

Förvaltningen föreslår följande förtydliganden: 

• Vi saknar ett resonemang om utmaningarna kring nyttjande av annans mark 
i konkurrens med andra nyttor och intressen. Vi ser att det kommer att 
behövas nya metoder och lösningar för detta kopplat till hållbarhetsarbetet 
för att fortsatt kunna ha ett rörligt friluftsliv. Detta är en uppgift för 
Länsstyrelsen/Region Skåne att driva. (sidan 17 i Strategi.dokumentet samt 
sidan 7 i Handlingsplanen). 

• I handlingsplanen anges på många ställen ett frågetecken (?) för vem som är 
huvudaktör av planerade åtgärder samt vilka som anses vara medaktörer. 
Det bör vara Länsstyrelsen (eller Region Skåne) som innehar rollen som 
huvudansvarig och som är drivande i frågeställningar där det behövs en 
samsyn i hela Skåne. Kommunerna bör vara medaktörer (och ibland även 
andra). Exempel på detta är arbetet med att ta fram en gemensam 
målgrupps analys. 

• Behovet av en gemensam informationsplattform som diskuterades på 
workshopen, saknas i handlingsplanen. Liksom arbetet med att fortsätta 
utvecklingen av projektet ''V andra med koll'' i någon form. (åtgärder på sid 
11 i handlingsplanen). 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

• Övergripande bör kommunerna ses som medaktörer i diskussioner och 
insatser, och bör därför ingå i det föreslagna "Regionala friluftsrådet". 
Kommunerna saknas i förslaget. (sid 7 i handlingsplanen). 

• Kommunens roll som viktig medaktör och samarbetspartner på lokal nivå
för information, förankring och i vissa beslut - bör tas med i kapitlet Roller 
och ansvar i strategin på sid 28. 

• Det saknas en betoning av friluftslivets viktiga bidrag till landsbygds
utveckling och tillväxtmöjligheter för företag och andra aktörer ur 
besöksnäringssynpunkt. Näringslivets perspektiv och koppling till de 
offentliga infrastruktursatsningarna bör vara en viktig del i strategiarbetet 
och ett relevant incitament för olika satsningar. (under avsnittet Planera och 
Tillgängliggöra på sid 19 i strategin). 

• Indikatorer för att mäta friluftslivets effekter kopplat till naturturism och 
folkhälsa saknas. Till exempel omsättning, antal årsanställda, gästnätter, 
produktutveckling, och någon form av mätetal kopplat till folkhälsa och 
rehabilitering (sid 12-13 i handlingsplanen). 

• Under avsnittet Information och Inspiration anges att "Kommuner bidrar 
genom att lyfta fram och främja de lokala friluftslivsaktörerna." Arbetet med 
att "främja" friluftslivsaktörer varierar mellan kommunerna och det ligger 
inte i det offentligas roll att marknadsföra enskilda företag eller aktörer. 
Formuleringen bör därför justeras så att kommunens roll inte missuppfattas. 
(sid 21 i strategin). 

• För att förtydliga kommunens roll och uppdrag ser vi hellre en formulering 
om att kommunen skapar förutsättningar för aktörer inom outdoor
segmentet genom satsningar på infrastruktur och offentlig miljö. Detta bör 
även tas med i kapitlet Roller och ansvar i strategin på sid 21. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Antagandet av planen kan tydliggöra rollerna och gynna verksamhetens brukare. 

Barnperspektivet 

Har beaktats 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt i detta skede 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Sänt till: 
Länsstyrelsen i Kristianstad 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering 

3? 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 38 

Reviderade mötestider för kultur- och fritidsnämnden 
2023 
Dnr: KFF 2022/103 

Beslut 

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

1. datum för första nämndsmötet 2023 sätts till 2023-01-1 9 kl. 13.30. 

2. övriga mötestider för 2023 beslutas vid nämndsmötet i januari 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade vid mötet 2022-10-13 
att återremittera ärendet till förvaltrungen för vidare beredning. 

Då vi står inför en ny mandatperiod och tillträde av en ny nämnd menar 
förvaltrungen att tillträdande nämnd lämpligen är beslutande i ärendet. 

F örvaltrungen föreslår därför att första nämndsmötet hålls 2023-01-19 kl. 13.30 
samt att övriga mötestider beslutas på nämnda möte. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering 

J? /dl Utdraget bestyr1<es 
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Hässleholms 

kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-13, § 31, följande: 

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

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S.AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 39 

Motion - tydligare information om att turista med 
husbil i Hässleholm 
Dnr. KFF 2022/108 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna yttrandet som nämndens svar i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet i Hässleholm har lämnat in en motion till fullmäktige som handlar om 
att turista med husbil i Hässleholm. De har fått till sig synpunkter från besökande 
som tycker att möjligheterna är alltför otydliga. Som exempel nämns att en sökning 
på kommunens hemsida på "husbil" eller "ställplats" inte ger något resultat. 

Vidare påstår motionären att det fricampas runtom i kommunen. Ofta vid någon av 
badplatserna, vilket förutsätter löpande tillsyn och underhåll så att turisterna har 
möjlighet att samsas med kommuninvånarna vid de välskötta badplatserna. 
Motionären vill gärna se organiserade ställplatser på många olika platser i 
kommunen. 

Mot bakgrund av detta föreslår motionären att berörd nämnd ska: 

• inventera vilka platser som används för fricamping, och återkomma med förslag 
om på vilket sätt de skulle kunna bli officiella ställplatser. 

• återkomma med lösningar på hur ställplatser kan anordnas vid Österås, 
Hässleholmsgården och Hovdala slott. 

• se till att information om att turista med husbil finns på kommunens hemsida. 

Kommunledningsförvaltningen har skickat motionen för yttrande till kultur- och 
fritidsnämnden att svara på senast den 31 december 2022. 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 
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Bakgrund 

Att anlägga ställplatser eller husbilsparkering kräver tillstånd, antingen bygglov för 
parkering eller camping. Det är ofta omfattningen som avgör detta. En anledning till 
att till exempel campingplatser är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. 
Vill man anlägga platser i natursköna områden, exempelvis vid sjöar eller vid kusten, 
är dessa skyddade av olika lagar så att man behöver söka dispens från dessa. 

Oavsett är det alltid av vikt att platsen är lättillgänglig. Platsen bör vara jämn och ha 
en väl fungerande vattenavledning/ uppsugning. Underlaget ska också klara vikten 
av fordonen. Uppställning av fordon får heller inte ske på gräsmatta eller på 
naturmark enligt terrängkörningslagen. Ur brandhänseende är det viktigt att 
säkerställa så att antal fordon på platsen inte är för många och att placeringen av 
dessa uppfyller gällande brandskyddskrav. 

Beroende på vilken service man vill erbjuda i samband med ställplatsema kan det 
även behövas bygglov och strandskyddsdispens för eventuella servicebyggnader, 
tillstånd för latrintömning, avtal för eldistribution med mera. Det är den som 
upplåter marken, eller genom avtal om uppställning, som är ansvarig för till exempel 
att den service som tillhandahålls fungerar, att omhänderta avfall och tillse att 
avfallen inte blir en olägenhet för andra, att eventuellt oljeläckage från fordon tas 
om hand med mera. 

Om det är aktuellt med elförsörjning till ställplatsema, bör den ha ett tillräckligt 
antal eluttag som ska vara CE-märkta. Elanvändningen kan skilja sig mycket mellan 
olika husbilar så det är viktigt att se över vilka säkringar som kommer krävas. 

Beroende på storlek och placering av skyltar kan olika tillstånd komma att krävas 
även för detta. Om man planerar ta en avgift för ställplatsen behöver även en plan 
för hur det ska administreras tas fram. Informationer till gästerna om vad som gäller 
på ställplatsen, telefonnummer till driftansvarig med mera. Information på flera 
språk rekommenderas. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har identifierat vilka platser inom förvaltningens ansvarsområde som 
idag används till ställplatser. Totalt rör det sig om sju av kommunens 13 badplatser 
som i olika omfattning används som ställplatser samt en naturbesöksplats. 

De som mest lämpar sig att utveckla vidare är badplatserna vid Möllerödssjön, 
Mjölkalånga, Bubbarp och Björkviken samt parkeringen till Slingra dig. Om dessa 
platser blir aktuella som uppställningsplatser behöver mer noggrann undersökning 
göras för att identifiera förutsättningar för respektive plats gällande lov, dispenser, 
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placering, kostnader etcetera. Det är dock förvaltningens uppfattning att platserna 
skulle kunna bli attraktiva uppställningsplatser för husbilar med rätt förutsättningar. 

På Hässleholmsgården är det klargjort att parkeringsytan på grusplanen kan 
användas som uppställningsplats. Dock är förvaltningen av åsikten att denna yta 
inte lämpar sig eftersom den används frekvent för all annan verksamhet som 
bedrivs på platsen, alltifrån julmässa till motortävlingar. Förvaltningen föreslår 
därför att kontakt tas med golfklubben och låter föreningen utveckla sitt koncept 
för husbilar. Där finns redan sex platser vikta för husbilar med nödvändig service 
och förutsättningar såsom utslagsback, vattenpåfyllning etcetera. 

På parkeringen vid Österås idrottsplats, som framöver även ska nyttjas av 
badbesökare, kan det mycket väl avsättas några platser för husbilar under 
förutsättning att nödvändiga tillstånd och lov finns för detta. Där finns idag inte 
tillgång till toaletter, el, utslagsback eller annan service. 

På Hovdala kan uppställningsplatser anläggas på olika ställen. Förvaltningen tolkar 
motionären att platsen ska knytas till slottet och dess verksamhet. Förutsättningen 
för denna etablering bör då åläggas förvaltningen att undersöka vidare för att möta 
behovet av service och resurser. Förvaltningen anser övergripande att det är 
lämpligt att anlägga uppställningsplatser för husbilar vid Hovdala slott under 
förutsättning att lov och eventuella dispenser medges. 

På övriga platser inom förvaltningens ansvarsområde bör p-skyltar sättas upp som 
tydligt anger ett förbud mot husbil i klass Il. Detta för att förtydliga inriktningen 
och kunna avvisa otillåtna ekipage men att man även på dessa platser kan hänvisa 
ekipagen till de platser där det är tillåtet att vistas. 

Förvaltningen konstaterar att motionären inte har tagit i beaktning och frågar efter 
eventuell etablerings- och driftskostnader för nya ställplatser. Eventuella kostnader 
ryms inte inom förvaltningens budget och det är tveksamt hur uppdraget kopplar an 
till förvaltningen arbete med friluftslivet. Att anlägga kommunala ställplatser ligger 
dessutom närmast tekniska förvaltningen. 

Slutligen är det förvaltningens uppfattning att det bör vara kommunlednings
förvaltningens uppdrag att tydligt informera om ställplatser generellt i kommunen. 
Vid sökning hittar förvaltningen 10 olika ställplatser med länkar till ansvarig under 
turistsidoma på webben. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Om etablering sker av ställplatser är det positivt för verksamhetens brukare. 
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Barnperspektivet 

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser 

Inte utredda i detta skede. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte utredda i detta skede. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
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§40 

Biblioteksplan KFF 2023 - 2025 (ajournering 15.54-15.56) 
Dnr: KFF 2022/118 

Beslut 

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

1. redaktionell ändring från 2023-2025 till 2023-2024 i planen ska göras 
2 med ovanstående ändring godkänna förslaget till biblioteksplan för 

Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen är varje kommun skyldig att ha en biblioteksplan för sin 
verksamhet. Hässleholms kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal 
biblioteksverksamhet; folkbibliotek, skol- och gymnasiebibliotek, särskola och 
Skolbibliotekscenttal(SBC)iHässleholmunderåren2023-2027. 

Planen är en revidering av Biblioteksplanen 2018-2022 och beskriver riktningen för 
biblioteksverksamheten i Hässleholms kommun fram till 2027. 
Syftet med planen är att synliggöra all biblioteksverksamhet i kommunen för 
kommunens invånare, politiker och tjänstemän. Det är också ett gemensamt 
styrdok:ument för verksamheten på alla kommunens bibliotek. 

Nuvarande biblioteksplan går ut 2022-12-31 och kultur och fritidsnämnden har 
därmed enligt reglementet i uppdrag att fastställa en ny biblioteksplan. 

Planen skall egentligen gälla för fyra år men för att bättre få det att stämma överens 
med mandatperioderna, där en ny nämnd rimligen vill ha möjlighet att påverka 
innehållet i planen, så blir det inte optimalt att en ny plan för hela perioden tas i 
slutet av mandatperioden innan ny nämnd har tillträtt. 

Därför föreslås att denna biblioteksplan endast skall gälla för perioden 2023-2025 
och att därpå följande planer tas för 4 år i taget. 
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Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolbibliotekscentralen 
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