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Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
Torsdagen den 9 februari 2023, kl. 9:00 
Kulturhuset sammanträdesrum plan 2 
 

I tur att justera:  Margreth Segerstein (M) 
Ersättare:  Connie Asterman (S) 
Tid och plats för justering: Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

Föredragningslista    
 

 Ärenden Föredragande Till  

1. Upprop     

2. Protokollsjustering     

3. Godkännande av dagordning     

4. Informationsärende     

5. Bokslut KFF 2022  

Handlingar   

 • 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  
 

   

6. Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2023  

Handlingar   

 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-31 
 • Sammanställning verksamhetsbidrag 
kulturföreningar  
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7. Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 
2023  

Handlingar   

 • KFF tjänsteskrivelse 2023-01-31 
 • Sammanställning verksamhetsbidrag 
hembygdsföreningar  
 

   

8. Justering av taxor, avgifter och 
uthyrningsbestämmelser- reviderad 

• Handlingar kommer senare 

   

9. Ungdomsråd samt ungas inflytande i 
Hässleholm  

Handlingar   

 • KFF tjänsteskrivelse 2022-11-28 
 

   

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 

Paul Thurn 
Ordförande 

Monica Lundström 
Sekreterare 

 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2023-01-31 KFF 2023/24 

      

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
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 KFNAU 2023-02-09 
  

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden instämmer i förvaltningens förslag till beslut. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

 

Beskrivning av ärendet 

 Enhet för unga – Markus informerar 

 Energisparplan 

 Verksamhetsplan med mål 

 Tillträdesförbud simhallar & bibliotek 

 Lokalförsörjning 

 Internbudget 2023 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 
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JAV 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Monica Lundström 

Nämndsekreterare 

  



   

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 
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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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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 
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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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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



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 
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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 
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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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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



Handlingar kommer senare
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Datum Diarienummer 

2022-11-28 KFF 2022/127 

      

  
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:    
 

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. 
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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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