SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-10-17

Fritidsnämnden

Behandlade ärenden
§ 35
Budgetuppföljning per 2012-09-30.

§ 36
Justering av Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser.

§ 37
Systematiskt arbetsmiljöarbete.

§ 38
Fritidsnämndens utmärkelse.

§ 39
Fritidsnämndens ledarstipendium.

1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-10-17

Fritidsnämnden

Plats och tid

Cafeterian i Österås ishall,
onsdagen den 17 oktober 2012, kl. 15.30 – 16.40

Beslutande
Ledamöter

Lars Johnsson (M), ordförande
Gunnel Gustavsson (KD), 1:e vice ordförande
Charlotta Eroldsson (C)
Ronny Hult (S)
Winnie Aronsson (FP)
Anna Wallentheim (S)
Richard Bernsheim (M)
Lise-Lotte Eriksson (S)
Hanna Nilsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Mikael Björklund (FV)

Tjänstemän

Stefan Larsson, fritidschef, ej närvarande § 38
Henrik Samevik, avdelningschef
Kenn Karlsson, controller
Camilla Knutsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Charlotta Eroldsson

Justeringens plats, tid

Fritidskontoret, måndagen den 22 oktober, kl. 13.00 – 14.00

Justerade paragrafer

§§ 35 - 39

Underskrift

Sekreterare

Camilla Knutsson
Ordförande

Lars Johnsson
Justerare

Charlotta Eroldsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-10-17

Fritidsnämnden

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

Hässleholms kommun, Fritidsnämnden

Sammanträdesdag

2012-10-17

Datum då anslaget
sätts upp

2012-10-23

Datum då anslaget
tas ned

2012-11-15

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Camilla Knutsson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-10-17

2012.963/943

Fritidsnämnden

§ 35
Budgetuppföljning per 2012-09-30
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna och översända budgetuppföljningen per
2012-09-30 till ekonomistaben.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har
2012-09-30 upprättats.
Beslutsgång
Controllern redovisar budgetuppföljningen.
Ordförande föreslår att budgetuppföljning 2012-09-30 godkänns och översänds
till ekonomistaben.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Sänt till:
Ekonomistaben

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-10-17

2012.961/941

Fritidsnämnden

§ 36
Justering av Taxor och avgifter
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna förändringarna i ”Taxor, avgifter och
uthyrningsbestämmelser”.
Beskrivning av ärendet
2010 gjordes den senaste avgiftshöjningen inom Hässleholms Fritids
verksamhetsområde. I modellen används olika faktorer för ”Taxor, avgifter och
uthyrningsbestämmelser” beroende på om det är ungdomar, vuxna, respektive
övriga och vad för slags verksamhet det är.
I samband med Hässleholms Fritids översyn inför 2013 har förvaltningen gjort ett
förslag till ”Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser” som följer den beslutade
modellen. Förslaget innebär en höjning av inom- och utomhustaxan för
organiserad verksamhet med undantag av samlingslokaler. Förvaltningens förslag
är att godkänna ”Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser” enligt daterat
förslag 2012-10-01 att gälla från 2013-07-01.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förändringar i ”Taxor, avgifter och
uthyrningsbestämmelser”. Charlotta Eroldsson (C) föreslår ett tillägg till punkt 13.
”Att mindre arrangemang ska lämna återbud senast två veckor innan
arrangemanget ska vara.”
Beslutsgång
Avdelningschefen redovisar förändringarna.
Ordförande föreslår att förändringarna godkänns.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-10-17

2012.962/942
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Fritidsnämnden

§ 37
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen för 2012 och planen för 2013 och
översända den till kommunledningskontoret.
Beskrivning av ärendet
Den årliga uppföljningen skall ge svar på om verksamheten uppfyllt sina arbetsmiljömål
och genomfört åtgärder enligt handlingsplanen.
Kommunstyrelsen beslutar om och i så fall vilka avgränsningar som skall gälla för den
årliga uppföljningen och på vilket sätt uppföljningen skall redovisas. Varje nämnd skall
initiera uppföljningen vid respektive förvaltning samt ge de direktiv som skall gälla.
Uppföljningen inom varje förvaltning skall rapporteras till respektive nämnd för
bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas, samt redovisa resultatet till
kommunledningskontoret senast den 30 november. Kommunledningskontoret skall
sedan med förvaltningarnas uppföljning som grund, göra en övergripande
sammanställning vilket skall redovisas i kommunstyrelsen senast den 31 mars. Denna
sammanställning skall minst omfatta de rubriker som anges i checklistan för uppföljning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av uppföljningen skall redovisas i
kommunens bokslut vilken fastställs av fullmäktige.
Uppföljningen av handlingsplanen för 2012 och planen för 2013 är behandlade i
förvaltningens samverkansgrupp 2012-09-13.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet.
Ordföranden föreslår att uppföljning godkänns och skickas till kommunledningskontoret.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
Sänt till:
Kommunledningskontoret
Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-10-17

2012.996/946

Fritidsnämnden

§ 38
Fritidsnämndens utmärkelse
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att fritidsnämndens utmärkelse 2012 för bästa prestation,
tilldelas Ola Nilsson Hässleholms Motorklubb, Elise Malmberg Hässleholms AIS,
Marinda Pettersson Hässleholms AIS och Jacob Larsson Vittsjö GIK.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i uppdrag att dela ut utmärkelser för år 2012 för bästa
prestation.
Kommittén redovisar sitt val vid fritidsnämndens sammanträde i oktober.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2012-10-10 § 40 föreslagit att utse utmärkelser vid
fritidsnämndens sammanträde i oktober.
Beslutsgång
Kommittén redovisar sitt förslag på kandidater till utmärkelser.

Sänt till:
Ola Nilsson
Hässleholms Motorklubb
Elise Malmberg
Marinda Pettersson
Hässleholms AIS
Jacob Larsson
Vittsjö GIK

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-10-17

2012.995/945

Fritidsnämnden

§ 39
Fritidsnämndens ledarstipendium
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att fritidsnämndens ledarstipendium 2012 tilldelas
Jan Olsson, KFUK-KFUM Scoutkår.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i uppdrag att dela ut ledarstipendium för år 2012.
Kommittén redovisar sitt val vid fritidsnämndens sammanträde i oktober.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2012-10-10 § 41 föreslagit att utse ledarstipendiat vid
fritidsnämndens sammanträde i oktober.
Beslutsgång
Kommittén redovisar sitt förslag på kandidater till ledarstipendium.

Sänt till:
Jan Olsson
KFUK-KFUM Scoutkår

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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