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Sammanträdesdatum
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Fritidsnämnden

Behandlade ärenden
§ 45

Budgetuppföljning per 2011-10-31.

§ 46

Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012.

§ 47

Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

§ 48

Övergång från skötsel- till lokalbidrag.

§ 49

Förändring av bidragsnormerna.

§ 50

Kostnader för att driva fritidsgårdar i kommunal regi.

§ 51

Information
1. Minnesanteckningar från Föreståndarträff 2011-11-01.
2. Belysning Mötesplats Ljungdala.
3. Badhus, muntlig information.
4. Information om samråd för Österåsområdet.
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Sammanträdesdatum

2011-11-23

Fritidsnämnden

Plats och tid

Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm,
onsdagen den 23 november 2011 kl. 15.30–17.50

Beslutande
Ledamöter

Lars Johnsson (M), ordförande, ej närvarande § 47
Gunnel Gustavsson (KD) 1:e vice ordförande, ordförande § 47
Connie Asterman (S) 2:e vice ordförande § 45-48
Charlotta Eroldsson (C)
Ronny Hult (S)
Winnie Aronsson (FP)
Anna Wallentheim (S) § 45-48
Mikael Andersson (KD)
Richard Bernsheim (M)
Johnny Andersson (S) § 49-51
Lise-Lotte Eriksson (S) § 49-51
Anita Lennartsson (MP) § 47

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Johnny Andersson (S) § 45-48
Lise-Lotte Eriksson (S) § 45-48
Anita Lennartsson (MP) § 45-46, 48-51

Tjänstemän

Stefan Larsson, fritidschef
Henrik Samevik, avdelningschef
Kenn Karlsson, controller
Bengt Ströberg, utvecklingsledare
Camilla Knutsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Gunnel Gustavsson § 45-46, 48-51

Justeringens plats, tid

Fritidskontoret, fredagen den 25 november, k. 15.00–16.00

Justerade paragrafer

§§ 45 - 51

Underskrift

Connie Asterman § 47

Sekreterare

Camilla Knutsson
Ordförande

Lars Johnsson § 45-46, 48-51

Gunnel Gustavsson § 47

Gunnel Gustavsson § 45-46, 48-51

Connie Asterman § 47

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-23

Fritidsnämnden

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Fritidsnämnden

Sammanträdesdag

2011-11-23

Datum då anslaget
sätts upp

2011-11-28

Datum då anslaget
tas ned

2011-12-19

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Camilla Knutsson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/944

Fritidsnämnden

§ 45
Budgetuppföljning per 2011-10-31
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna och översända budgetuppföljningen per
2011-10-31 till ekonomistaben.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har
2011-10-31 upprättats.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås godkänna och översända budgetuppföljningen per
2011-10-31 till ekonomistaben.
Beslutsgång
Controllern redovisar budgetuppföljningen.
Ordförande föreslår att budgetuppföljning 2011-10-31 godkänns och översänds
till ekonomistaben.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Sänt till:
Ekonomistaben

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/926

Fritidsnämnden

§ 46
Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå föreningens ansökan om elitbidrag 2011 på
50 000 kronor och att bordlägga ansökan om elitbidrag 2012 tills fritidsnämndens
budget är beslutad.
Beskrivning av ärendet
Vittsjö GIK inkom 2011-09-15 med en skrivelse där man ansöker om elitbidrag
för 2011 och 2012. Vittsjö GIK:s damsektion gjorde under 2011 en satsning mot
allsvenskan. Resultatet av satsningen blev lyckat. Damlaget kvalificerade sig till
2012 års damallsvenska. Fotboll och satsning på elitnivå kräver stora resurser. Av
den anledningen ansöker föreningen om ett elitbidrag för 2011 på 50 000 kronor
och för 2012 på 100 000 kronor.
Elitbidragets ändamål är att underlätta en förenings elitsatsning. Bidraget är av
karaktären utökat verksamhetsbidrag och är beroende av fritidsnämndens avsatta
medel för ändamålet. Eftersom fritidsnämnden inte avsatt medel i 2011 års
budget, föreslås nämnden avslå ansökan för 2011. Beträffande ansökan om
elitbidrag för 2012, bör nämnden först avsätta medel i 2012 års budget innan
ansökan behandlas.

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/926

Fritidsnämnden

Förvaltningens förslag
Avslå ansökan om elitbidrag 2011 på 50 000 kronor och att bordlägga ansökan
om elitbidrag 2012 tills fritidsnämndens budget är beslutad.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås avslå föreningens ansökan om elitbidrag 2011 på 50 000
kronor och att bordlägga ansökan om elitbidrag 2012 tills fritidsnämndens budget
är beslutad.
Beslutsgång
Avdelningschefen redovisar ärendet.
Ordföranden föreslår att fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Sänt till:
Vittsjö GIK

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/895

Fritidsnämnden

§ 47
Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå föreningens ansökan om fri lokalhyra.
Beskrivning av ärendet
Hästveda Bridgeklubb hyr regelbundet Hantverksgården i Hästveda för sin
verksamhet. Föreningen uppger att inga andra bridgeklubbar betalar lokalhyra för
de lokaler de bedriver sin verksamhet i. Föreningen yrkar därför om fri lokalhyra.
Fritidsförvaltningen hyr inte ut lokaler till andra bridgeföreningar än Hästveda
Bridgeklubb. Enligt gällande normer tar förvaltningen ut hyra för lokalen.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår avslag av ansökan om fri lokalhyra.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås avslå föreningens ansökan om fri lokalhyra.
Beslutsgång
På grund av jäv deltar inte Lars Johnsson (M), ordförande i handläggningen av detta
ärende. Gunnel Gustavsson (KD), 1:e vice ordförande går in som ordförande.
Avdelningschefen redovisar ärendet.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden avslår ansökan.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
Sänt till:
Hästveda Bridgeklubb
Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/945

Fritidsnämnden

§ 48
Övergång från skötsel- till lokalbidrag
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreningar med skötselbidrag ska erhålla bidrag enligt
lokalbidragsnormerna från och med 2013. Budgeterade skötselmedel överförs till
lokalbidraget 2013.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i § 16 2011, beslutat att uppdra till förvaltningen att utreda
skötselbidraget inför 2012 enligt kommunfullmäktiges uppdrag, att ”nämnden skall
uppmuntra föreningar att driva anläggningar i egen regi”. Med anledning av detta
föreslås att föreningar med skötselbidrag, från och med 2013, ska erhålla bidrag
enligt lokalbidragsnormen.
Förvaltningen ger årligen ett skötselbidrag till föreningar som sköter kommunala
idrottsplatser. Bidraget baseras på kvadratmeteryta oavsett hur anläggningen sköts.
Förvaltningen står också för samtliga investering- och driftskostnader och i vissa
fall även förbrukningsmateriel för både byggnader, planer och maskiner. Det finns
idag inget incitament för föreningar att spara på energi, maskiner, materiel etc.
Vid jämförelse med föreningar som själva äger sin anläggning och som själva står
för skötsel, förbrukning och investering, framstår bidragsreglerna som orättvisa.

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/945

Fritidsnämnden

Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag går ut på att en förening som, åt sin egen verksamhet, sköter
en kommunal idrottsplats, disponerar densamma hyresfritt. Föreningen står själv
för drifts- och förbrukningskostnader och söker bidrag för dessa i enlighet med
lokalbidragsreglerna. Föreningen har då en anledning att hålla nere de totala
driftskostnaderna i likhet med föreningar som äger sina egna anläggningar.
Kommunen fortsätter stå för investeringskostnad och kostnader för planerat
underhåll för kommunägda byggnader inom anläggningen.
Frågor som behandlar ansvar samt regler för skötsel och kostnader av dessa
anläggningar, regleras i separata hyresavtal.
En anpassning till reglerna bör göras under 2012 eftersom lokalbidraget baserar sig
på faktiska kostnader året före bidragsutbetalningen. Det innebär att nuvarande
regler för skötselbidrag bör gälla även 2012 och nytt bidragssystem införs först
2013.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås besluta att föreningar med skötselbidrag ska erhålla bidrag
enligt lokalbidragsnormerna från och med 2013. Budgeterade skötselmedel överförs
till lokalbidraget 2013.
Beslutsgång
Avdelningschefen redovisar ärendet.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/946

Fritidsnämnden

§ 49
Förändring av bidragsnormerna
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna ”Bidrags- och stödsystem” för 2012 efter
gjorda förändringar.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i § 16 2011, beslutat att uppdra till förvaltningen att utreda
skötselbidraget inför 2012 enligt kommunfullmäktiges uppdrag, att ”nämnden
skall uppmuntra föreningar att driva anläggningar i egen regi”.
Med anledning av ovanstående och en generell översyn av reglerna föreslås
fritidsnämnden godkänna bidrags- och stödsystemet för 2012 i enlighet med
gjorda förändringar.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna ”Bidrags- och stödsystem” för 2012
efter gjorda förändringar.
Beslutsgång
Avdelningschefen redovisar ärendet.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/947

Fritidsnämnden

§ 50
Kostnader för att driva fritidsgårdar i kommunal regi
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna skrivelsen och lägga den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Fritidsförvaltningen fick 2010-12-15 § 74 i uppdrag av fritidsnämnden att ta fram
kostnader för att driva fritidsgårdar i kommunal regi.
En kommunalt driven fritidsgård kostar i storleksordningen 500 000 kronor per år
i personalkostnader och cirka 60 000 kronor per år i verksamhetsmedel.
Lokalkostnader, olika slags drift och investeringskostnader såsom
datauppkopplingar, nätverksanslutningar och dylikt tillkommer.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås godkänna skrivelsen och lägga den till handlingarna.
Beslutsgång
Utvecklingsledaren redovisar ärendet och ger samtidigt en kort redovisning för
hur det ser ut på samtliga fritidsgårdar med bland annat besökare och ekonomi.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden godkänner skrivelsen och lägger den till
handlingarna.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-23

2011/903, 948-949

Fritidsnämnden

§ 51
Information
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Information
1. Minnesanteckningar från Föreståndarträff 2011-11-01.
2. Belysning Mötesplats Ljungdala.
3. Badhus, muntlig information.
4. Information om samråd för Österåsområdet.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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