SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-28

Fritidsnämnden

Behandlade ärenden
§ 40
Budgetuppföljning per 2012-10-31.

§ 41
Bidrag till Sjövikens IF.

§ 42
Kompensation för bidrag till Hässleholms Ridhusförening.

§ 43
Yttrande över Folkhälsoprogram Hässleholms kommun, Remiss 2.

§ 44
Extra ärende: Elitbidrag.

§ 45
Information
1.

Förändring av simhallsorganisationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-28

Fritidsnämnden

Plats och tid

Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm,
onsdagen den 28 november 2012, kl. 15.30 – 15.50

Beslutande
Ledamöter

Gunnel Gustavsson (KD), ordförande
Connie Asterman (S), 2:e vice ordförande
Charlotta Eroldsson (C)
Ronny Hult (S)
Winnie Aronsson (FP)
Anna Wallentheim (S)
Mikael Andersson (KD)
Richard Bernsheim (M), ej närvarande § 44
Hanna Nilsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Mikael Björklund (FV), tjänstgörande ersättare § 44
Lise-Lotte Eriksson (S)
Anita Lennartsson (MP)

Tjänstemän

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

Utses att justera

Ronny Hult

Justeringens plats, tid

Fritidskontoret, onsdagen den 28 november, kl. 16.00 – 17.00

Justerade paragrafer

§§ 40 - 45

Underskrift

Sekreterare

Camilla Knutsson
Ordförande

Gunnel Gustavsson
Justerare

Ronny Hult
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-28

Fritidsnämnden

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

Hässleholms kommun, Fritidsnämnden

Sammanträdesdag

2012-11-28

Datum då anslaget
sätts upp

2012-11-29

Datum då anslaget
tas ned

2012-12-23

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Camilla Knutsson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-11-28

2012.1059/997

Fritidsnämnden

§ 40
Budgetuppföljning per 2012-10-31
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna och översända budgetuppföljningen per
2012-10-31 till ekonomistaben.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har
2012-10-31 upprättats.
Beslutsgång
Controllern redovisar budgetuppföljningen.
Ordförande föreslår att budgetuppföljning 2012-10-31 godkänns och översänds
till ekonomistaben.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Sänt till:
Ekonomistaben

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-11-28

2012.1031/979

Fritidsnämnden

§ 41
Bidrag till Sjövikens IF
Beslut
Fritidsnämnden beslutar följande:
Att omfördela 70 tkr från konto 401, fritidsnämnden, till konto 405, gemensamt
övergripande.
Att anslå 100 tkr till Sjövikens IF, för anläggande av ny bangolfanläggning på
gamla tennisplanen vid Hässleholmsgården samt för övertagande av
kostnadsansvar och skötsel för befintlig bangolfanläggning, från konto 405.
Beskrivning av ärendet
I linje med kommunfullmäktiges beslut, att uppmuntra föreningar att driva
anläggningar i egen regi, så har diskussioner förts med Sjövikens IF om att de ska
överta och utveckla bangolfen på Hässleholmsgården. Tekniska avdelningen har
erbjudit Sjövikens IF ett nyttjanderättsavtal för marken där befintlig
bangolfanläggning är och för gamla tennisbanan. På gamla tennisbanan finns idag
en boulebana som används i begränsad omfattning. Nyttjarna kommer att
hänvisas till boulebana vid Qpoolen istället.
I nämndens budget finns 30 tkr avsatt på konto 405, gemensamt övergripande. På
konto 401, fritidsnämnden, har en felbudgetering skett och det finns därmed
utrymme för överförande av 70 tkr till annat konto.
Att anslå 100 tkr till Sjövikens IF, för anläggande av ny bangolfanläggning på
gamla tennisplanen vid Hässleholmsgården samt för övertagande av
kostnadsansvar och skötsel för befintlig bangolfanläggning, från konto 405.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet.
Ordförande föreslår att ärendet godkänns.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-11-28

2012.1032/978

Fritidsnämnden

§ 42
Kompensation för bidrag till Hässleholms
Ridhusförening
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att anhålla hos kommunstyrelsens arbetsutskott om
kompensation med 89 375 kronor för bidrag till Hässleholms Ridhusförening.
Beredning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 juni 2012:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att anslå högst 90 000 kronor till
Hässleholms Ridhusförening på Österås att användas för att sätta upp ett plank
eller annat skydd utmed den nya tillfartsvägen till området. Pengarna överförs till
fritidsförvaltningen efter uppvisande av ekonomisk redovisning från
ridhusföreningen. Anslaget finansieras från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.

Hässleholms Ridhusförening har vidtagit åtgärder genom att plantera en
skyddande trädrad. Föreningen har skickat kopia på fakturan till
fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen kommer att betala ut 89 375 kr till
föreningen. I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut begär
fritidsnämnden kompensation med motsvarande summa.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet.
Ordföranden föreslår att ärendet godkänns.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
Sänt till: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-11-28

2012.1033/980

Fritidsnämnden

§ 43
Yttrande över Folkhälsoprogram Hässleholms
kommun, Remiss 2
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar följande:
Att anta Connie Astermans förslag att lyfta ut ärendet.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har, av folkhälsostrategen, fått remiss 2 av Folkhälsoprogram för
Hässleholms kommun, för yttrande.
Förvaltningschefen gör bedömningen att det är ett mycket ambitiöst program som
täcker flera delar av de nationella folkhälsomålen.
Flera av de områden där fritidsförvaltningen omnämns i programmet kan anses
ligga inom fritidsnämndens intresseområden.
Vid ett antagande av programmet måste även beaktas den arbetsinsats som
programmet medför. Att utan resursförstärkning till nämnden åta sig arbetet med
de olika målen och redovisning av dessa kan inte ske utan att avkall måste göras
inom andra av nämndens ansvarsområden.
Programmet bör utredas vidare avseende vilka resursförstärkningar som krävs för
att uppfylla programmets ambitioner.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet.
Connie Asterman (S) förslår att ärendet lyfts ut.
Ordföranden ställer proposition på Connie Astermans förslag mot
arbetsutskottets förslag.
Fritidsnämnden bifaller Connie Astermans förslag.
Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-11-28

2012.1050/989

Fritidsnämnden

§ 44
Extra ärende: Elitbidrag
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att tilldela Vittsjö GIK 75 000 kr, Sjövikens IF 10 000 kr
samt Bowlingklubben 59: an 15 000 för sina elitsatsningar.
Beskrivning av ärendet
Elitbidraget skall stimulera och underlätta en förenings elitsatsning för ett lag eller
för en individ. Villkoren är att föreningen skall uppfylla kraven för
bidragsberättigande i Hässleholms kommun och själva göra en rimlig egen
ekonomisk insats och ha en flerårig plan för sin satsning. Detta ska framgå i
ansökan. Med elitnivå menas inte talangutveckling utan en nivå av utövande där
man tillhör eliten av utövarna i Sverige på junior- eller seniornivå, t.ex. deltaga i
högsta nationella serie, landslag eller på hög internationell nivå.
Bidragssumman baseras på föreningens kostnader för att behålla verksamheten på
elitnivå, anläggningssituationen, kvalitet (träningsinsats, etc.), resultat och
konkurrens samt föreningens totala mediala marknadsföringsvärde (medieintresse,
exponeringstillfällen etc.). Total budget för bidraget är 100 000 kr.
Ansökan skall vara inlämnad senast 1 november årligen. Beslut lämnas efter
fritidsnämndens sammanträde i december. Ansökan skall undertecknas av föreningens ordförande och kassör och innehålla en redogörelse av verksamheten
och beskriva hur föreningen hanterar de villkor som finns för bidraget.
Beslutsgång
På grund av jäv deltar inte Richard Bernsheim (M) i handläggningen i detta
ärendet.
Fritidschefen redovisar ärendet.
Ordföranden föreslår att fritidsnämnden godkänner ärendet.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-11-28

2012.1061/998

Fritidsnämnden

§ 45
Information
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Information
1. Förändring av simhallsorganisationen.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet.
Ordföranden föreslår att fritidsnämnden godkänner ärendet.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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