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3. Bjärnums Handbollsklubb: Önskemål om bollhall i Bjärnum.
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6. Ungdomens Hus i centrum.
7. Inbjudan till konferensen: Alla vill ha barn, ingen vill ha ungdom.
§ 60
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HAIS: Önskemål om kombihall.
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Hässleholms Hundungdom: Ansökan om stöd för agilitytävling.
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Stattena Koloniförening: Ansökan om hjälp med staket.
§ 64
Organisation av folkhälsan i kommunen.
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Arbetsgrupp för Hästveda allaktivitetshus.
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Extra ärende
Förening med skuld till kommunen.
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§ 67
Extra ärende
Bjärnums Handbollsklubb: Önskemål om bollhall i Bjärnum.
§ 68
Extra ärende
Motivering till ledarstipendium 2008.
§ 69
Extra ärende
Presidieträff inom folkhälsa, fritid och kultur.
§ 70
Anmälningsärende
Utbetalning fritidsgårdsbidrag.
§ 71
Information
1.
Motivering till ledarstipendium 2008.
2.
Allaktivitetshus Hästveda.
3.
Konstgräs Österås.
4.
Kommunledningskontorets organisation.
5.
Presidieträff inom folkhälsa, fritid och kultur.
6.
Protokoll från föreståndarträff 2008-10-01.
7.
Utbildningar i Hässleholm i samarbete med SISU.
8.
Fritidsinfo 1-2008 per 2008-10-01.
9.
Kommunledningskontoret: Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden.
10. Sjukstatistik för fritidsförvaltningen.
11. Muntlig information om restlängd.
12. KF § 129: Val av ersättare i fritidsnämnden.
13. Annelie Cederberg: Redovisning från fritidsgården i Bjärnum.
14. Information om Hässleholms elitutmärkelse 2008.
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Plats och tid

Konferensrummet, Hässleholms Fritid, Löjtnant Granlunds
väg 12, Hässleholm, kl. 15.45—17.20

Beslutande
Ledamöter

Göran Jönsson (c), ordförande
Ingrid Nyman (s), 2:a vice ordförande
Göran Blomberg (m)
Karin Nilsson (m)
Ingemar Thorsell (m)
Glenn Stolt (kd)
Ronny Ebbesson (s)
Annelie Cederberg (s)
Conny Bengtsson (s)
Björn Widmark (m)
Anna Wallentheim (s)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Malm (c)
Marie Davidsson (kd)
Ronny Hult (s)
Yoel Harari (s)
Joakim Wendel (v)

Tjänstemän

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

Utses att justera

Ingemar Thorsell (m)

Justerings plats, tid

Hässleholms Fritid, kl. 13.00, fredagen den 24 oktober 2008.

Justerade paragrafer

§§ 56 – 71

Underskrifter: Sekreterare

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

Justerare

Ordförande

……………………………………..
Göran Jönsson

Justerare

……………………………………..
Ingemar Thorsell
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Fritidsnämnden

Sammanträdesdag

2008-10-22

Datum då anslaget
sätts upp

2008-10-28

Datum då anslaget
tas ned

2008-11-18

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

……………………………………………………………………….

Lorraine Svensson-Watson

___________________________________________________________________________
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§ 56

Ledarstipendium 2008
Beslut
Arbetsutskottets beslut per 2008-09-16 § 53 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i uppdrag att dela ut ledarstipendium 2008 i samband med
Hässleholms galakväll, som äger rum på kulturhuset den 7 november. Stipendiet
är på 10 000 kronor till ledaren och 5 000 kronor till föreningen.
En bedömningskommitté på tre personer har utsetts att ta fram en lämplig
kandidat till priset. Glenn Stolt (kd) och Ronny Ebbesson (s) har representerat
fritidsnämnden och Mari-Anne Schmidt, fritidskontoret har varit sammankallande.
Kommittén föreslår att Helen Persson, Hässleholms Volleybollklubb tilldelas
priset på 10 000 kronor och föreningen tilldelas 5 000 kronor.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-09-16 § 53 beslutat följande:
1.
Helen Persson, tilldelas priset på 10 000 kronor och Hässleholms
Volleybollklubb tilldelas 5 000 kronor.
2.
Motivering från bedömningskommittén redovisas till fritidsnämnden i
oktober.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att arbetsutskottets beslut godkänns
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
_________________________
Sänt till:
Helen Persson, Hässleholms Volleybollklubb

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Budgetuppföljning 2008-08-31
Beslut
Budgetuppföljning 2008-08-31 godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har 200808-31 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-09-16 § 54 föreslagit att budgetuppföljning 2008-08-31
godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
Ekonomikontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2008/49

§ 58

Anmälningsärende

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Beviljat folkhälsobidrag enligt delegation.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-09-16 § 55 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Information
Beslut
1. Punkten 3 – Önskemål om bollhall i Bjärnum lyfts som extra ärende.
2. I övrigt läggs ärendet till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Följande informationsärende har inlämnats:
1.
Redovisning av Fritidslägret 2008.
2.
Redovisning av SKUTT-lägret 2008.
3.
Bjärnums Handbollsklubb: Önskemål om bollhall i Bjärnum.
4.
Protokoll från föreståndarträff 2008-09-02.
5.
Tackkort från Mala IF.
6.
Ungdomens Hus i centrum.
7.
Inbjudan till konferensen: Alla vill ha barn, ingen vill ha ungdom.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-09-16 § 56 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (s) föreslår att punkten 3 – önskemål om bollhall i Bjärnum lyfts
som extra ärende.
Fritidsnämnden bifaller förslagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Budgetuppföljning 2008-09-30
Beslut
Budgetuppföljning 2008-09-30 godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har 200809-30 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 57 föreslagit att budgetuppföljning 2008-09-30
godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
Ekonomikontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

HAIS: Önskemål om kombihall
Beslut
Fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att projekteringen av ”Idrottshall
Hässleholm” påbörjas.
Beskrivning av ärendet
I planeringsramarna finns med en nybyggnad av en idrottshall i Hässleholm år
2010. I förhandsdiskussionerna har framförts att denna bör utformas med
möjligheter för friidrottsträning inomhus.
I dagsläget bedriver HAIS sin inomhusträning i en lokal som kommunen hyr av
Hibab. Kommunens nettokostnad för denna är cirka 400 000 kronor. HAIS
kostnad är cirka 110 000 kronor.
Med en kombihall förlagd i centrum kan gymnasieskolorna använda den för att
utöka sitt utbud av idrottsalternativ på gymnasienivå. Det innebär att fler elever
väljer Hässleholm som studieort för sina gymnasiestudier.
Förvaltningens förslag
Fritidsnämnden föreslås besluta att begära hos kommunstyrelsen att
projekteringen av ”Idrottshall Hässleholm” påbörjas.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 58 föreslagit att beslut fattas direkt av
fritidsnämnden den 22 oktober.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar förvaltningens förslag.
Ingrid Nyman (s) föreslår att ”Idrottshall Hässleholm” placeras på Ljungdala i
kombination med allaktivitetshus.
Ordföranden ställer proposition dels på förvaltningens förslag, dels på Ingrid
Nymans förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden finner att fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
_________________________
Sänt till:
HAIS
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Hässleholm Hundungdom: Ansökan om stöd för
agilitytävling
Beslut
Hässleholm Hundungdom erbjuds att genomföra arrangemanget på Österås
Idrottsplats.
Beskrivning av ärendet
Hässleholm Hundungdom ansöker om stöd för att arrangera en sexdagars tävling i
agility i Hässleholm.
Arrangemanget beräknas locka 3 000 besökare under sex dagar. Föreningen
önskar i första hand genomföra arrangemanget på sin anläggning i Vankiva.
Eftersom här saknas toaletter, duschar m.m. för ett så omfattande arrangemang
önskar föreningen stöd med cirka 200 000 kronor. En alternativ tävlingsplats är
Österås Idrottsplats. På Österås Idrottsplats finns förutsättningarna för att
genomföra stora arrangemang med många tävlande och mycket publik.
Föreningen bör erbjudas att genomföra arrangemanget på Österås Idrottsplats till
ordinarie taxor. Detta innebär att detta arrangemang behandlas enligt samma
principer som Cup Syd.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 59 föreslagit att erbjuda Hässleholm
Hundungdom att genomföra arrangemanget på Österås Idrottsplats.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (s) lämnar följande tilläggsförslag:
Fritidsnämnden föreslås äska hos kommunstyrelsen om ett bidrag till Hässleholm
Hundungdom för att marknadsföra Hässleholms kommun i samband med
arrangemanget.
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets beslutsförslag, dels på
Ingrid Nymans tilläggsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden finner att fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
Hässleholm Hundungdom
Österås Idrottsplats

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Stattena Koloniförening: Ansökan om hjälp med staket
Beslut
Ansökan avslås.
Skäl för beslutet
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.
Beskrivning av ärendet
Stattena Koloniförening har ansökt om bidrag eller hjälp för att sätta upp ett staket
runt koloniområdet.
Föreningen är en intresseförening som i princip riktar sig till stugägare inom
området. Föreningen kan knappast anses vara öppen för alla. Detta gör att
föreningen inte är bidragsberättigad till lokalbidrag enligt fritidsnämndens regler.
Fritidsnämnden kan dock bevilja bidrag ut konto 405, konto för oförutsedda
kostnader.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 60 föreslagit att avslå ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
Stattena Koloniförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Organisation av folkhälsan i kommunen
Beslut
Arbetsutskottets beslut per 2008-10-14 § 61 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har under sex år ansvarat för folkhälsoarbetet i Hässleholms
kommun. Flera insatser har uppmärksammats i andra kommuner t.ex.
Hälsoslingorna, sockerutställningen, överviktslägret. En del av arbetet går ut på att
stimulera skolor till initiativ inom folkhälsoarbetet. Det finns idag ett väl utbyggt
kontaktnät med skolorna som innebär att nya projekt lätt kan startas upp på olika
skolenheter.
En koncentrering av resurserna för hälsoarbetet i kommunen kommer att
effektivisera arbetet samt öka möjligheterna till att höja kompetensen bland dem
som arbetar under en gemensam huvudman.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 61 beslutat följande:
1. Att föreslå kommunstyrelsen att ansvaret för folkhälsa och Hälsocentrum
samlas under fritidsnämnden.
2.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att arbetsutskottets beslut godkänns.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
_________________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Extra ärende: Arbetsgrupp för Hästveda allaktivitetshus
Beslut
1.
En arbetsgrupp bildas i Hästveda bestående av två politiker (utses av
fritidsnämnden), två ungdomar (utses av fritidsgårdens styrelse), två
föreningsrepresentanter (utses av Hästvedas politiska referensgrupp) samt
en representant från fritidsförvaltningen.
2.
Arbetsgruppen föreslås arbeta fram förslag till fritidsnämnden på hur
allaktivitetshuset bäst utformas och placeras.
3.
Magnus Malm (c) utses som fritidsnämndens representant från majoriteten.
4.
Ingrid Nyman (s) utses som fritidsnämndens representant från oppositionen.
Beskrivning av ärendet
Arbetet med att starta upp ett allaktivitetshus i Hästveda har påbörjats av
fritidsförvaltningen. För att få stor delaktighet från boende i Hästveda bedömer
förvaltningen det av vikt att en arbetsgrupp för allaktivitetshuset inrättas.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 62 föreslagit följande:
1. En arbetsgrupp bildas i Hästveda bestående av två politiker (utses av
fritidsnämnden), två ungdomar, två föreningsrepresentanter (utses av
Hästvedas politiska referensgrupp) samt en representant från
fritidsförvaltningen.
2.
Arbetsgruppen föreslås arbeta fram förslag till fritidsnämnden på hur
allaktivitetshuset bäst utformas och placeras.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (s) föreslår att ungdomarna i arbetsgruppen utses av fritidsgårdens
styrelse.
Ordföranden föreslår att Magnus Malm (c) utses som fritidsnämndens
representant från majoriteten.
Ronny Ebbesson (s) förslår att Ingrid Nyman (s) utses som fritidsnämndens
representant från oppositionen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden bifaller förslagen.
_________________________
Sänt till:
Hästveda fritidsgård
Hästveda servicekontor

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

18

Diarienummer

2008-10-22

§ 66

Extra ärende: Förening med skuld till kommunen
Beslut
Föreningen ska upprätta avbetalningsplan med Intrum Justitia innan den 31
december 2008. Avbetalningsplan och löpande fakturor ska betalas i tid. Om inte
ovanstående efterlevs kommer Hässleholms Hockeyklubbs vuxenverksamhet att
avstängas från kommunala anläggningar den 1 januari 2009 och omgående vid
betalningsavvikelse.
Beskrivning av ärendet
Föreningarna i Hässleholm har generellt en god betalningsförmåga till
kommunen. Tyvärr hamnar enstaka föreningar ibland i likviditetssvårigheter. När
fakturor utskickade från kommunen inte har betalats på förfallodagen så går det
med automatik ut en påminnelse efter en vecka. Efter ytterligare två veckor går
fakturan till Intrum Justitia. Det är därefter upp till föreningen att komma överens
med Intrum Justitia om avbetalningsplan. Görs inte detta så går ärendet vidare till
kronofogden.
I dagsläget är det en förening, Hässleholms Hockeyklubb, som har förfallna
fakturor. Enligt de uppgifter som förvaltningen har så har inte föreningen kommit
överens om en avbetalningsplan. Hässleholms Hockeyklubb har cirka 73 000
kronor i skuld till kommunen den 22 oktober 2008.
I fritidsnämndens uthyrningsbestämmelser står:
”Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan
lokaler/anläggningar får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse
enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. I
förekommande fall äger fritidsförvaltningen rätt att kräva förskottsbetalning för
hyra av lokal/anläggning dessutom kan föreningens vuxenverksamhet stängas av
från kommunala anläggningar.”
Eftersom förskottsbetalning och avstängning inte tidigare har tillämpats för
föreningar inom kommunen, så begär förvaltningen direktiv från fritidsnämnden
hur ärendet skall hanteras.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ingrid Nyman (s) yrkar att föreningen ska upprätta avbetalningsplan med Intrum
Justitia innan den 31 december 2008. Avbetalningsplan och löpande fakturor ska
betalas i tid. Om inte ovanstående efterlevs kommer Hässleholms Hockeyklubbs
vuxenverksamhet att avstängas från kommunala anläggningar den 1 januari 2009
och omgående vid betalningsavvikelse.
Ordföranden bifaller Ingrid Nymans (s) yrkande.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
_________________________
Sänt till:
Hässleholms Hockeyklubb

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Extra ärende: Bjärnums Handbollsklubb – önskemål om
bollhall i Bjärnum
Beslut
Ärendet behandlas i samband med lokalförsörjningsplanen 2009.
Beskrivning av ärendet
Bjärnums Handbollsklubb har i skrivelse den 14 augusti 2008 lämnat önskemål
om att en bollhall byggs i anslutning till nuvarande idrottshall i Bjärnum.
Beslutsgång
Ingrid Nyman (s) föreslår att ärendet behandlas i samband med lokalförsörjningsplanen 2009.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
_________________________
Sänt till:
Bjärnums Handbollsklubb
Tekniska kontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Extra ärende: Motivering till ledarstipendium 2008
Beslut
Bedömningskommitté får i uppdrag att skriva motiveringen.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i uppdrag att dela ut ledarstipendium 2008 till Helen Persson,
Hässleholms Volleybollklubb.
En fullständig motivering bör skrivas innan prisutdelningen den 7 november.
Beslutsgång
Ronny Ebbesson (s) föreslår att bedömningskommitté får i uppdrag att skriva
motiveringen.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Extra ärende: Presidieträff inom folkhälsa, fritid och kultur
Beslut
Två representanter från fritidsnämnden deltar vid träffen och ersättning enligt
§ 2 e), bestämmelser om ersättning ska gälla.
Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Skåne har bjudit in till presidieträff fredagen den 7 november
på Hotell Statt, Hässleholm. Dagen handlar om ”hur får man barn och ungdomar
att bli världsmästare i sina liv?” – om ledarskap och ansvar. Presidieträffen
betraktas som ersättningsberättigad förrättning.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att två representanter från fritidsnämnden deltar vid träffen
och ersättning enligt § 2 e), bestämmelser om ersättning ska gälla.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-10-22

2008/56

§ 70

Anmälningsärende
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Utbetalning fritidsgårdsbidrag.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 63 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-10-22

2008/57
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§ 71

Information
Beslut
1. Punkten 1 – Motivering till ledarstipendium 2008 lyfts som extra ärende.
2. Punkten 2 - Allaktivitetshus Hästveda lyfts som extra ärende.
3. Punkten 5 - Presidieträff inom folkhälsa, fritid och kultur lyfts som extra
ärende.
4. I övrigt läggs ärendet till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Följande informationsärende har inkommit:
1. Motivering till ledarstipendium 2008.
2. Allaktivitetshus Hästveda.
3. Konstgräs Österås.
4. Kommunledningskontorets organisation.
5. Presidieträff inom folkhälsa, fritid och kultur.
6. Protokoll från föreståndarträff 2008-10-01.
7. Utbildningar i Hässleholm i samarbete med SISU.
8. Fritidsinfo 1-2008 per 2008-10-01.
9. Kommunledningskontoret: Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden.
10. Sjukstatistik för fritidsförvaltningen.
11. Muntlig information om restlängd.
12. KF § 129: Val av ersättare i fritidsnämnden.
13. Annelie Cederberg: Redovisning från fritidsgården i Bjärnum.
14. Hässleholms elitutmärkelse 2008 kommer att tilldelas Jalmar Sjöberg
Brottarklubben Ore samt Vittsjö GIKs damlag.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 64 föreslagit följande:
1. Punkten 2 - Allaktivitetshus Hästveda lyfts som extra ärende.
2. I övrigt läggs ärendet till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ronny Ebbesson (s) föreslår att punkten 1 – Motivering till ledarstipendium 2008
lyfts som extra ärende.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-10-22

2008/57

Fritidsnämnden bifaller förslaget.
Ingrid Nyman (s) föreslår att punkten 3 – Konstgräs Österås lyfts som extra
ärende.
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets beslutsförslag, dels på
Ingrid Nymans förslag.
Ordföranden finner att fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
Ronny Ebbesson (s) föreslår att punkten 5 – Presidieträff inom folkhälsa, fritid
och kultur lyfts som extra ärende.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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