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Behandlade ärenden
§ 28
PRO Hästveda och SPF Hästveda: Ansökan om bidrag till sarg runt
boulebana.
§ 29
Hässleholms KFUK-KFUM: Ansökan om bidrag.
§ 30
Budgetuppföljning 2008-03-31.
§ 31
Extra ärende
Bröstcancergalan den 18 april 2008.
§ 32
Extra ärende
Ansökan från Vittsjö GIK.
§ 33
Extra ärende
Bidrag till Bjärnums GoIF – konstgräsplan.
§ 34
Extra ärende
Nyttjanderättsavtal avseende Bjärnums IP.
§ 35
Anmälningsärende
Bidragsutbetalning per den 1 april 2008.
§ 36
Information
1. Redovisning från fritidsgårdar av kontaktpolitiker.
2. Protokoll från föreståndarträff 2008-04-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

Diarienummer

2008-04-23

Plats och tid

Konferensrummet, Hässleholms Fritid, Löjtnant Granlunds
väg 12, Hässleholm, kl. 15.30—18.00.
Ajournering kl. 15.50—15.55.

Beslutande
Ledamöter

Göran Jönsson (c), ordförande
Sonje Björk, (fv), 1:a vice ordförande
Ingrid Nyman (s), 2:a vice ordförande
Göran Blomberg (m)
Karin Nilsson (m)
Ingemar Thorsell (m)
Glenn Stolt (kd)
Connie Asterman (s)
Ronny Ebbesson (s)
Annelie Cederberg (s)
Joakim Wendel (v)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Malm (c)
Anna Wallentheim (s)
Tomas Larsson (s)
Ronny Hult (s)
Yoel Harari (s)

Tjänstemän

Stefan Larsson, fritidschef
Olle Davidsson, avdelningschef
Lorraine Svensson-Watson, sekreterare

Utses att justera

Annelie Cederberg (s)

Justerings plats, tid

Hässleholms Fritid, kl. 12.30, torsdagen den 24 april 2008.

Justerade paragrafer

§§ 28 – 36

Underskrifter: Sekreterare

……………………………………..
Lorraine Svensson-Watson

Justerare

Ordförande

……………………………………..
Göran Jönsson

Justerare

……………………………………..
Annelie Cederberg

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2008-04-23

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Fritidsnämnden

Sammanträdesdag

2008-04-23

Datum då anslaget
sätts upp

2008-04-29

Datum då anslaget
tas ned

2008-05-20

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

……………………………………………………………………….

Lorraine Svensson-Watson

___________________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

PRO Hästveda och SPF Hästveda: Ansökan om bidrag
till sarg runt boulebana
Beslut
Ansökan avslås.
Beskrivning av ärendet
Hästveda PRO har ansökt om 5 000 kronor i bidrag för renovering av boulebanan
vid Hantverksgården.
Med hänsyn till de begränsade resurser som fritidsnämnden disponerar för
oförutsedda kostnader under 2008 bedömer förvaltningen att bidrag för
ovanstående inte ryms inom nämndens ram.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-04-15 § 28 föreslagit att ansökan avslås.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (s) föreslår att bidrag på 5 000 kronor beviljas.
Ordföranden ställer proposition om fritidsnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag eller enligt Ingrid Nymans förslag.
Ordföranden finner bifall till arbetsutskottets förslag.
_________________________
Sänt till:
PRO Hästveda och SPF Hästveda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Hässleholms KFUK-KFUM: Ansökan om bidrag
Beslut
1. Bidrag på 6 000 kronor beviljas till förbundsmötet.
2. Synpunkter om kommunfullmäktiges representation vid arrangemanget
skickas till kommunledningen.
Beskrivning av ärendet
Hässleholms KFUK-KFUM har ansökt om 20 000 kronor i bidrag för
genomförande av förbundsmöte och 80 års jubileum.
Med hänsyn till de begränsade resurser som fritidsnämnden disponerar för
oförutsedda kostnader under 2008 bedömer förvaltningen att bidrag för
ovanstående inte ryms inom nämndens ram.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-04-15 § 29 föreslagit följande:
1. Bidrag på 6 000 kronor beviljas till förbundsmötet.
2. Synpunkter om kommunfullmäktiges representation vid arrangemanget
skickas till kommunledningen.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
Hässleholms KFUK-KFUM
Kommunledningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Budgetuppföljning 2008-03-31
Beslut
Budgetuppföljning 2008-03-31 godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har 200803-31 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-04-15 § 30 föreslagit att budgetuppföljning 2008-03-31
godkänns och översänds till ekonomikontoret.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
Ekonomikontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Extra ärende: Bröstcancergalan den 18 april 2008
Beslut
1. Kupan UF beviljas fri hyra i Qpoolen på högst 10 000 kronor.
2. Qpoolen kompenseras med hyresbortfallet från konto 405.
Representanterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet med anledning av att begäran kommit muntligt från kommunledningen
och inte med formell ansökan från arrangören.
Beskrivning av ärendet
Fritidschefen lämnar muntlig information i ärendet.
Kupan UF har ansökt om fri hyra av Qpoolen för Bröstcancergalan den 18 april
2008. Kostnaden är beräknad till 10 000 kronor.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-04-15 § 31 föreslagit följande:
1. Kupan UF beviljas fri hyra i Qpoolen på högst 10 000 kronor.
2. Qpoolen kompenseras med hyresbortfallet från konto 405.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (s) yrkar avslag med anledning av att begäran kommit muntligt från
kommunledningen och inte med formell ansökan från arrangören.
Sonje Björk yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Ordföranden ställer proposition om fritidsnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag eller enligt Ingrid Nymans förslag.
Ordföranden finner bifall till arbetsutskottets förslag.
_________________________
Sänt till:
Kupan UF
Kommunledningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Extra ärende: Ansökan från Vittsjö GIK
Beslut
Arbetsutskottets beslut godkänns.
Beskrivning av ärendet
Vittsjö GIKs damer kommer under säsongen 2008/2009 att spela fotboll i division
ett. Det är den näst högsta divisionen inom svensk damfotboll.
Svenska Fotbollsförbundet har i sin ”Elitfotbollsmanual” rekommendationer på
arenan. Vittsjö idrottsplats ägs av föreningen och uppfyller inte de nivåerna för
division ett spel.
Hässleholms Fritid har intentioner att bygga upp Österås IP som huvudanläggning
för fotbollen i kommunen. Dock är det av vikt att även kransorterna får en
berättigad del av satsningen. Med tanke på att fotbollen är stark i kommunens
olika byar och ofta är en sammanhållande faktor i respektive by bör kommunen
även fortsättningsvis stötta de föreningar som äger och driver egna anläggningar.
Ett kommunalt övertagande av de fotbollsplaner som finns skulle öka kostnaderna
mångfalt.
Det är därför av stor vikt att kommunen stöttar de anläggningar som det spelas
elitfotboll på i orterna utanför Hässleholm.
Vittsjö GIK har begärt ekonomiskt stöd för inköp av resultattavla, avbytarbås och
hyra av mobil läktare. Det är angeläget att kommunen prioriterar bidrag till
resultattavla och avbytarbås dock ej till läktare. Bidrag bör lämnas med 120 000
kronor.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-04-15 § 32 beslutat att föreslå Kommunstyrelsen bevilja
bidrag på 120 000 kronor till Vittsjö GIK.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslut.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslut.
______________________________
Sänt till:
Vittsjö GIK
Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Extra ärende: Bidrag till Bjärnums GoIF – konstgräsplan
Beslut
Bjärnums GoIFs skrivelse godkänns och översänds till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Bjärnums GoIF har i skrivelse 2008-04-15 ansökt om bidrag på 1 miljon kronor
för att anlägga konstgräsplan i Bjärnum.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-04-15 § 33 föreslagit följande:
1.
Bjärnums GoIFs skrivelse godkänns och översänds till kommunstyrelsen.
2.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja bidrag på 1 miljon kronor till Bjärnums
GoIF.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att andra meningen i arbetsutskottets beslutsförslag tas bort.
Ajournering begärs för överläggning i partigrupperna.
Ajournering godkänns av fritidsnämnden.
Sammanträdet avbryts kl. 15.50 och återupptas kl. 15.55.
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag med ändringen att andra
meningen tas bort.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
_________________________
Sänt till:
Bjärnums GoIF
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Extra ärende: Bidrag till Bjärnums GoIF – konstgräsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås teckna avtal med Bjärnums Gymnastik och
Idrottsförening enligt avtalsförslaget.
Beskrivning av ärendet
Bjärnums Gymnastik och Idrottsförening avser att anlägga en konstgräsplan på en
av fotbollsplanerna på Bjärnums Idrottsplats. Föreningen kommer framledes att
sköta konstgräsplanen såväl driftsmässigt som kostnadsmässigt. Ett avtal mellan
kommunen och föreningen bör upprättas för att tydliggöra ansvarsfördelningen.
Kommunens exploateringsavdelning har upprättat ett avtalsförslag.
Förvaltningens förslag
Fritidsnämnden föreslås besluta att begära att kommunstyrelsen tecknar avtal med
Bjärnums Gymnastik och Idrottsförening enligt avtalsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar förvaltningens förslag.
Fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
_________________________
Sänt till:
Bjärnums GoIF
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Anmälningsärende
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Information om bidragsutbetalning per den 1 april 2008 har 2008-04-07
lämnats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-04-15 § 34 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Information
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Följande informationsärenden har inkommit:
1. Redovisning från fritidsgårdar av kontaktpolitiker:
a. Ronny Ebbesson (s) redovisar från fritidsgården i Finja.
b. Annelie Cederberg (s) redovisar från fritidsgården i Bjärnum.
c. Magnus Malm (c) redovisar från fritidsgården i Hästveda.
d. Ordföranden redovisar från fritidsgården i Sösdala.
e. Sonje Björk (fv) redovisar från fritidsgården i Tormestorp.
f. Yoel Harari (s) redovisar från fritidsgården i Tyringe.
g. Ronny Hult (s) redovisar från fritidsgården i Vinslöv.
2. Protokoll från föreståndarträff 2008-04-01.
3. Ronny Hult (s) redovisar från BK Ores 75-årsjubileum.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-04-15 § 35 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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