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Plats och tid

Konferensrummet, Hässleholms Fritid, Löjtnant Granlunds
väg 12, Hässleholm kl. 17.45—18.20

Beslutande
Ledamöter

Göran Jönsson (c), ordförande
Sonje Björk, (fv), 1:a vice ordförande
Ingrid Nyman (s), 2:a vice ordförande
Göran Blomberg (m)
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Annelie Cederberg (s)
Björn Widmark (m)
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Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Malm (c)
Lars Arvidsson (fp)
Agneta Dentback (kd)
Ronny Hult (s)
Yoel Harari (s)

Tjänstemän

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

Utses att justera

Glenn Stolt (kd)

Justerings plats, tid

Hässleholms Fritid, fredagen den 20 april 2007,
kl. 15:00

Justerade paragrafer

§§ 31 – 39

Underskrifter: Sekreterare

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

Justerare

Ordförande

……………………………………..
Göran Jönsson

Justerare
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Glenn Stolt
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Organ
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§ 31

Redovisning av uppdraget: Fritids- och hobbymässa

Beslut
1.
Någon fritids- och hobbymässa anordnas inte 2007.
2.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna för att anordna någon
fritids- och hobbymässa 2008 eller 2009.
3.
Utredningen redovisas till fritidsnämnden i augusti 2007.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade vid januarinämnden att låta förvaltningen undersöka
förutsättningarna för att ordna en fritids- och hobbymässa 2007.
Förvaltningen har träffat en av arrangörerna för Kristianstadsmässan, Jan Jönsson,
vid ett tillfälle på Hässleholmsgården. De erfarenheter som han delgav oss var
bl.a. att om man arrangerar mässor så bör de vara återkommande, dels för att
kostnaderna för första året är stora och intäkterna små. Det är i stort sett vid tredje
mässan som det går ihop sig. För att locka besökare måste det finnas några
dragplåster t.ex. några känd föreläsare.
En grov uppskattning av kostnaderna för att arrangera en mässa är runt 300-400
tkr, föreläsare, inbjudan, mässarbetare, hyra av utrustning, annonser m.m.
Intäkterna för en mässa fredag - lördag kan hamna på ca 150 tkr (3000 betalande x
50 kr) plus intäkter från kommersiella utställare. Totalt måste vi räkna med ett
underskott på ca 200 tkr första året.
Kommunens föreningar måste självfallet erbjudas att informera och ställa ut sina
verksamheter. Deras arbetsinsats är inte inräknad som någon kostnad.
Bedömningen är att deltagande föreningar måste ställa upp med en till två
representanter under mässdagarna.
I fritidsnämndens budget finns inte utrymme för en satsning på en Fritid- och
hobbymässa 2007. Inför kommande år bör en eventuell satsning på en
fritidsmässa diskuteras inför kommande budgetprocess.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-04-10 § 30 föreslagit följande:
1.
Att inte anordna någon fritids- och hobbymässa 2007.
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Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna för att anordna någon
fritids- och hobbymässa 2008 eller 2009.
Utredningen redovisas till fritidsnämnden i augusti 2007.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
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Diarienummer
2007/29

§ 32

Budgetuppföljning 2007-03-31

Beslut
Budgetuppföljning 2007-03-31 godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift har 2007-03-31 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-04-10 § 31 föreslagit att budgetuppföljning 2007-03-31
godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsexpediering
Ekonomikontoret + dokumentet.
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Diarienummer
2007/30

§ 33

Verksamhetsplan för Hässleholms Fritid 2007

Beslut
Verksamhetsplan för Hässleholms Fritid 2007 antas.
Beskrivning av ärendet
Utifrån Kommunfullmäktiges övergripande mål 2007 har förvaltningen brutit ner
målen till de områden som berör nämndens ansvarsområden. För varje delmål
lämnas förslag på vad som skall göras för att uppfylla målen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-04-10 § 32 föreslagit att verksamhetsplan för 2007 antas.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (s) föreslår följande tilläggstext till verksamhetsplanen:
4.2 Övergripande mål – miljö och hälsa, tillägg andra punkten: ”och kost”.
4.3 Övergripande mål – kultur och fritidsverksamhet. Delmål, tillägg:
”Uppmärksamma idrottsprestationer som görs utöver det vanliga t.ex. SM-tecken,
svenskt rekord eller som kan bedömas likvärdigt”.
9.1 Övergripande mål. Delmål, tillägg första punkten: ”och föreningsaktiviteter”.
Ordföranden ställer proposition om fritidsnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets beslutsförslag eller enligt oppositionens förslag med tillägg.
Ordföranden finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller arbetsutskottets
beslutsförslag röstar ja. Den som bifaller oppositionens förslag röstar nej.
Sex ja-röster och fem nej-röster lämnas.
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Följande röstar ja: Sonje Björk (fv), Göran Blomberg (m), Karin Nilsson (m),
Björn Widmark (m), Glenn Stolt (kd) och Göran Jönsson (c).
Följande röstar nej: Ingrid Nyman (s), Tomas Larsson (s), Ronny Ebbesson (s),
Annelie Cederberg (s) och Joakim Wendel (v).
Ordföranden finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Reservationer
Joakim Wendel (v) reserverar sig till förmån för oppositionens förslag.
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige + dokumentet.
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Diarienummer
2007/31

§ 34
Målsättning 2007-2010 Hässleholms Fritid

Beslut
Målsättning 2007-2010 Hässleholms Fritid antas.
Beskrivning av ärendet
Målsättning 2007—2010 är till stor del en sammanställning av kommunfullmäktiges övergripande mål 2007 inom de områden som berör fritidsnämnden
samt Fritids- och idrottspolitiskt måldokument.
I målsättning 2007—2010 har förvaltningen föreslagit åtgärder och mätbara mål
för att styra förvaltningens insatser och arbete samt för att underlätta fritidsnämndens uppföljning av förvaltningens arbete.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-04-10 § 33 föreslagit att målsättning 2007—2010
antas.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Sonje Björk (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (s) föreslår följande tilläggstext till målsättningen:
4.3, första punkten 9, tillägg: ”kost”
5.1, punkten 10, tillägg: ”Verka för kvalitetshöjning i nu verksamma fritidsgårdar
genom ökad personaltäthet och attraktiva utemiljöer som stimulerar till
spontanaktiviteter”.
Sidan 8, Fritidsförvaltningens ansvar, tillägg: ”Inventering av samtliga återstående
anläggningar för att handikappanpassa lokalerna fram till år 2010”.
Ordföranden ställer proposition om fritidsnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets beslutsförslag eller enligt oppositionens förslag med tillägg.
Ordföranden finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller arbetsutskottets
beslutsförslag röstar ja. Den som bifaller oppositionens förslag röstar nej.
Sex ja-röster och fem nej-röster lämnas.
Följande röstar ja: Sonje Björk (fv), Göran Blomberg (m), Karin Nilsson (m),
Björn Widmark (m), Glenn Stolt (kd) och Göran Jönsson (c).
Följande röstar nej: Ingrid Nyman (s), Tomas Larsson (s), Ronny Ebbesson (s),
Annelie Cederberg (s) och Joakim Wendel (v).
Ordföranden finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige + dokumentet.

Justerare

Utdragsbestrykande
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§ 35

Utredning om biblioteksfilial och allaktivitetscentrum
i Vittsjö

Beslut
Fritidschefens skrivelse 2007-03-30 godkänns och översänds som svar till
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Fritidschefen har 2007-03-30 lämnat förslag till utredning om förutsättningarna
för att bedriva biblioteksfilial och/eller allaktivitetscentrum i Vittsjö
medborgarhus.
Följande slutsatser har lämnats:
 Biblioteket bör ligga kvar i nuvarande lokaler.
 Ett allaktivitetscentrum bör startas på bottenvåningen i Medborgarhuset i
Vittsjö.
 Beslut om förstudie för ombyggnad av lokalerna bör fattas under våren
2007.
 Servicekontorets placering i Medborgarhuset eller i nuvarande
bibliotekslokaler bör gemensamt prövas av Kulturförvaltningen och
kommunledningskontoret.
 De ekonomiska ramarna som föreslås för 2008, 1 500 000 kronor i
driftsbudget för ett allaktivitetscentrum, täcker behoven.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-04-10 § 34 föreslagit att fritidschefens skrivelse
2007-03-30 godkänns och översänds som svar till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (s) föreslår att ärendet återremitteras för gemensamma alternativa
förslag från fritids- och kulturförvaltningen enligt uppdraget samt därefter skicka
ut förslagen på remiss till bl.a. politiska referensgrupper och skolan i Vittsjö.
Joakim Wendel (v) yrkar bifall till Ingrid Nymans förslag.
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Ordföranden ställer proposition om fritidsnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets beslutsförslag eller enligt oppositionens förslag.
Ordföranden finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige + skrivelsen.
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§ 36

Sösdala Motorklubb: Ombyggnad till A-bana och 40
platsers startgrind
Beslut
Bidrag på 40 000 kronor beviljas från konto 405 samt utbetalning av 2007
års bidrag tidigareläggs.
Beskrivning av ärendet
Sösdala Motorklubb bedriver motorcrossverksamhet och tävlar i seriesammanhang i division 1 och 2. Under 2006 hade klubben möjlighet att kvala till
elitserien men p.g.a. ekonomiska läget valde klubben att stanna kvar i division 1.
För att ställa upp i seriecrossen krävs att varje medverkande klubb anordnar en
serietävling per säsong. Klubben bedriver motocrossverksamhet på Jo-Hil banan i
Sandåkra, som är idag klassad som C-bana och har en 30 platsers startgrind.
Sösdala motorklubb har nu fått besked från förbundet att ingen dispens ges att
anordna tävlingar med 30 platsers startgrind. Kravet som ställs är 40 platsers grind
och det medför att banan måste klassas om till A-bana.
Sösdala Motorklubb ansöker om bidrag på 40 000 kronor samt en förskottering av
2007 års bidrag för ombyggnad till A-bana och 40 platsers startgrind.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-04-10 § 35 föreslagit att bidrag på 40 000 kronor
beviljas från konto 405 samt att utbetalning av 2007 års bidrag tidigareläggs.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsexpediering
Sösdala Motorklubb.
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§ 37

Anmälningsärende

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande anmälningsärenden har inkommit:
1. Enligt delegation: Skolsköterskan, Bjärnums skola: Beviljat bidrag till
projektet TobaksFri Duo.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-04-10 § 36 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
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§ 38

Information

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande informationsärenden har inkommit:
1. Folkhälsorådet: Minnesanteckningar 2007-03-02 samt verksamhetsplan.
2. Svar på skrivelse från Hästveda intresseförening.
3. Förändrade förutsättningar för bidrag till SISU, muntlig information.
4. Luhrsjöbaden, camping/cafeteria, muntlig information.
5. Gåva från Hässleholms IF, muntlig information.
6. Förvaltningssamkväm, muntlig information.
7. Protokoll från föreståndarträff 2007-04-03.
8. Skateboardpark i Hässleholms kommun, muntlig information.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-04-10 § 37 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
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§ 39

Extra ärende: Handikapprådet
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka det tidigare ärendet hos
Handikapprådet.

Beskrivning av ärendet
Ingrid Nyman (s) tar upp frågan om fritidsnämndens representation i
Handikapprådet och föreslår att förvaltningen får i uppdrag att på nytt tillskriva
Kommunstyrelsen om Fritidsnämndens önskan att vara representerad på
Handikapprådet.
Fritidschefen meddelar att förvaltningen kan undersöka hur långt det förra ärendet
har kommit i Handikapprådet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka det tidigare
ärendet hos Handikapprådet.
Fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutsexpediering
Handikapprådet.

Justerare

Utdragsbestrykande

