SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2007-11-14

Behandlade ärenden
§ 78
Budgetuppföljning per 2007-10-31.
§ 79
Gymnastikmattor och brottarmattor.
§ 80
Fritidsgård i Ljungdala.
§ 81
Anmälningsärende
Utbetalning bidrag.
§ 82
Information
1. Statistik på sjukfrånvaron inom Hässleholms Fritid
2. Protokoll från föreståndarträff 2007-11-01
3. Hässleholms IF: Kaférättigheter i Qpoolen.
4. Svar till Arbetsmiljöverket ang. inspektionsmeddelande.
5. Föreningsträffen den 5 december.
6. Diskussioner om avgifter och taxor.
7. Muntlig information om kontroll av närvarokort.
8. Muntlig information om budgetförslag 2008—2010.
9. Muntlig information om Qpoolen.
10. Granskning av kommunens upphandlingar.
11. Gemensamt läger för inaktiva barn 2-8 augusti 2008.
§ 83
Extra ärende
Rättelse i föregående protokoll.
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Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

Diarienummer

2007-11-14

Plats och tid

Konferensrummet, Hässleholms Fritid, Löjtnant Granlunds
väg 12, Hässleholm, kl. 15.30—16.10

Beslutande
Ledamöter

Sonje Björk, (fv), 1:a vice ordförande
Ingrid Nyman (s), 2:a vice ordförande
Göran Blomberg (m)
Karin Nilsson (m)
Ingemar Thorsell (m)
Connie Asterman (s)
Ronny Ebbesson (s)
Annelie Cederberg (s)
Magnus Malm (c)
Agneta Dentback (kd)
Joakim Wendel (v)

Tjänstgörande ersättare
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Övriga närvarande
Ersättare

Lars Arvidsson (fp)
Anna Wallentheim (s)
Björn Widmark (m)
Henriette Lundqvist (c)
Ronny Hult (s)

Tjänstemän

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

Utses att justera

Ingemar Thorsell (m)

Justerings plats, tid

Hässleholms Fritid, kl. 16.00, torsdagen den 15 november 2007.

Justerade paragrafer

§§ 78 – 83

Underskrifter: Sekreterare

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

Justerare

Ordförande

……………………………………..
Sonje Björk

Justerare
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Ingemar Thorsell
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Diarienummer

2007-11-14

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Fritidsnämnden

Sammanträdesdag

2007-11-14

Datum då anslaget
sätts upp

2007-11-20

Datum då anslaget
tas ned

2007-12-11

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

……………………………………………………………………….

Lorraine Svensson-Watson

___________________________________________________________________________
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§ 78

Budgetuppföljning per 2007-10-31

Beslut
Budgetuppföljning 2007-10-31 godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har 200710-31 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-11-06 § 73 föreslagit att godkänna och översända
budgetuppföljning 2007-10-31 till ekonomikontoret.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
Ekonomikontoret
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§ 79

Gymnastikmattor och brottarmattor

Beslut
1. Att bevilja upp till 50 000 kronor till GF Balans för inköp av ny
gymnastikmatta.
2. Att bevilja upp till 50 000 kronor till Hästveda Brottarklubb för inköp av ny
brottarmatta.
3. Att bevilja upp till 50 000 kronor till BK Velo för inköp av ny brottarmatta.
4. Att bevilja upp till 50 000 kronor till Tyringe Atlet och Brottarklubb för inköp
av ny brottarmatta.
5. Att bevilja Sankällans Aktivitetsklubb 10 000 kronor för inköp av långmatta.
6. Att bidragen beviljas för utbetalning under 2007 ur konto 405 samt mot
uppvisande av faktura.
Beskrivning av ärendet
GF Balans har ansökt om bidrag till ny gymnastikmatta. Den nuvarande mattan i
Vinslövs Sporthall är sliten och fyller inte kraven för tävlingsverksamhet.
Ansökan har också inkommit från San`källans aktivitetsklubb.
Tidigare har fritidsnämnden beviljat Örnen bidrag för inköp av tumblinggolv samt
BK Trim bidrag för inköp av brottarmatta. Förhållanden för de olika föreningarna
är likartade. De nyttjar en kommunal lokal med den utrustning som finns i hallen
eller som de själva står för.
I förvaltningens planering för utrustning till hallar finns avsatt medel för nya
brottarmattor. Behovet av gymnastikmattor har framkommit genom ansökan eller
via samtal med föreningar.
Beloppen som föreslås som bidrag till föreningarna motsvarar 60-70% av
kostnaden.
En förutsättning för bidragen är att mattorna handlas in under 2007 och kopia på
fakturan lämnas till fritidsförvaltningen under 2007.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-11-06 § 74 föreslagit följande:
1. Att bevilja upp till 50 000 kronor till GF Balans för inköp av ny
gymnastikmatta.
2. Att bevilja upp till 50 000 kronor till Hästveda Brottarklubb för inköp av ny
brottarmatta.
3. Att bevilja upp till 50 000 kronor till BK Velo för inköp av ny brottarmatta.
4. Att bevilja upp till 50 000 kronor till Tyringe Atlet och Brottarklubb för inköp
av ny brottarmatta.
5. Att bevilja Sankällans Aktivitetsklubb 10 000 kronor för inköp av långmatta.
6. Att bidragen beviljas för utbetalning under 2007 ur konto 405 samt mot
uppvisande av faktura.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
GF Balans
Hästveda Brottarklubb
BK Velo
Tyringe Atlet och Brottarklubb
Sankällans Aktivitetsklubb
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§ 80

Fritidsgård i Ljungdala

Beslut
Fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att få disponera 245 000
kronor av medlen för integrationsprojektet för att öppna fritidsgård/träffpunkt i
Ljungdala.
Beskrivning av ärendet
De organiserade fritidsmöjligheterna i Ljungdala är i dagsläget inte tillräckliga för
det stora antal barn och ungdomar som bor där. I väntan på att allaktivitetscentrat
byggs behöver insatser vidtas.
Förvaltningen har i samverkan med Hyresgästföreningen, Hässleholmsbyggen och
Hässleholms IF kommit fram till ett förslag.
Förslaget går ut på att Hässleholms IF står bakom och via en fritidsgårdsförening
driver fritidsgårdsverksamhet i Hyresgästföreningens och Hässleholmsbygges
lokaler. Lokalerna har tidigare använts till liknade verksamhet. Hässleholms IF
har genom sin ordinarie verksamhet bra möjligheter att slussa in ungdomar till
föreningens övriga verksamhet.
Eftersom medlen till fritidsgårdar inte räcker för att öppna nya gårdar så finns det
två möjligheter. Antingen att medel från integrationsprojektet får användas under
2008 eller att befintliga medel för fritidsgårdar omfördelas. Det är dock inte
möjligt att bibehålla alla gårdar vid en ev. omfördelning. Det är givetvis olyckligt
om en befintlig gård inte får möjlighet att fortsätta.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-11-06 § 75 föreslagit följande:
1. Att anhålla hos kommunstyrelsen om att få disponera 245 000 kronor av
medlen för integrationsprojektet för att öppna fritidsgård/träffpunkt i
Ljungdala.
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Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
_________________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
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§ 81

Anmälningsärende

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Information om utbetalning av bidrag enligt delegation har 2007-10-30 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-11-06 § 76 föreslagit att lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
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§ 82

Information

Beslut
Punkten om kaférättigheter lyfts som ett ärende i december samt i övrigt läggs
ärendet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande informationsärenden har lämnats:
1.
Statistik på sjukfrånvaron inom Hässleholms Fritid
2.
Protokoll från föreståndarträff 2007-11-01
3.
Hässleholms IF: Kaférättigheter i Qpoolen.
4.
Svar till Arbetsmiljöverket ang. inspektionsmeddelande.
5.
Föreningsträffen den 5 december.
6.
Diskussioner om avgifter och taxor.
7.
Muntlig information om kontroll av närvarokort.
8.
Muntlig information om budgetförslag 2008—2010.
9.
Muntlig information om Qpoolen.
10. Granskning av kommunens upphandlingar.
11. Gemensamt läger för inaktiva barn 2-8 augusti 2008.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-11-06 § 77 föreslagit att meddela Hässleholms IF
att en utredning finns redan gällande kaférättigheterna samt i övrigt läggs
ärendet till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag samt föreslår att punkten om
kaférättigheter lyfts som ett ärende i december.
Fritidsnämnden bifaller förslagen.
_________________________
Sänt till:
Hässleholms IF
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§ 83

Extra ärende: Rättelse i föregående protokoll
Beslut
Ingrid Nymans tidigare förslag i § 70, 2007-10-17 – Uppdatering Bidrags- och
stödsystem ska läsas ”Ingrid Nyman (s) föreslår även att texten under punkten 4.5
Fritidsförvaltningens utmärkelse ligger kvar som tidigare samt att tolkningen ska
vara som tidigare, det vill säga vid SM-tecken eller motsvarande.”
Beskrivning av ärendet
Ingrid Nyman (s) tar upp frågan om beslutsgången i § 70, 2007-10-17 -Uppdatering Bidrags- och stödsystem.
Texten ska läsas ”Ingrid Nyman (s) föreslår även att texten under punkten 4.5
Fritidsförvaltningens utmärkelse ligger kvar som tidigare samt att tolkningen ska
vara som tidigare, det vill säga vid SM-tecken eller motsvarande.”
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2007-11-06 § 78 föreslagit följande:
Ingrid Nymans tidigare förslag i § 70, 2007-10-17 – Uppdatering Bidrags- och
stödsystem ska läsas ”Ingrid Nyman (s) föreslår även att texten under punkten 4.5
Fritidsförvaltningens utmärkelse ligger kvar som tidigare samt att tolkningen ska
vara som tidigare, det vill säga vid SM-tecken eller motsvarande.”
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

