SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

Diarienummer

2009-08-26

Behandlade ärenden
§ 44
Budgetuppföljning 2009-06-30.
§ 45
Budgetuppföljning 2009-07-31.
§ 46
Delårsrapport per 2009-06-30.
§ 47
Planeringsramar för 2010.
§ 48
Organisationsförändring på fritidskontoret.
§ 49
Förändring av taxor och avgifter 2010.
§ 50
Information
1.
Mötesplats Ljungdala. Information vid FN.
2.
Jessica Sandberg och Malin Eklöf: Protestlist om fortsatt fritidsläger.
3.
KS AU § 149, 2009-06-03: Ansökan om tilläggsanslag för
verksamhetsbidrag 2009.
4.
Protokoll från föreståndarträff 2009-07-01.
5.
Protokoll från arbetsplatsträff 2009-06-22.
6.
Skadestatistik juni 2009
7.
Finja Ungdomsgård: Anhållan om fortsatt fritidsgårdsbidrag.
8.
Minnesanteckningar vid träff med FN AU och Hässleholms Hockeyklubb,
2009-06-09.
9.
Hässleholms Tennisklubb: Angående minskning av lokalbidraget för
Bergendahlshallen.
10. Henriette Lundqvist (C) informerar om fritidsgårdsträff 2009-08-22 i
Göteborg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

Diarienummer

2009-08-26

Plats och tid

Konferensrummet fritidskontoret, Löjtnant Granlunds
väg 12, Hässleholm, kl. 15.35—16.50

Beslutande
Ledamöter

Göran Jönsson (C), ordförande
Sonje Björk, (FV), 1:a vice ordförande
Ingrid Nyman (S), 2:a vice ordförande
Göran Blomberg (M)
Karin Nilsson (M)
Ingemar Thorsell (M)
Glenn Stolt (KD)
Connie Asterman (S)
Ronny Ebbesson (S)
Annelie Cederberg (S)
Joakim Wendel (V)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Magnus Malm (C)
Jacob Romlin (FP)
Anna Wallentheim (S)
Björn Widmark (M)
Mats Erlingsson (M)
Henriette Lundqvist (C)
Marie Davidsson (KD)
Tomas Larsson (S)
Ronny Hult (S)
Yoel Harari (S)
Stefan Larsson, fritidschef
Olle Davidsson, avdelningschef
Kenn Karlsson, controller
Lorraine Svensson-Watson, sekreterare
Camilla Nilsson, vik sekreterare
Bengt Ströberg, utvecklingsledare § 50
Edina Burazerovic, projektledare § 50

Utses att justera

Ronny Ebbesson (S)

Justerings plats, tid

Fritidskontoret, kl. 14.00, fredagen den 28 augusti 2009.

Justerade paragrafer

§§ 44-50

Underskrifter: Sekreterare

……………………………………..
Camilla Nilsson

Justerare

Ordförande

……………………………………..
Göran Jönsson

Justerare

……………………………………..
Ronny Ebbesson
Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2009-08-26

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

Hässleholms kommun, fritidsnämnden

Sammanträdesdag

2009-08-26

Datum då anslaget
sätts upp

2009-09-01

Datum då anslaget
tas ned

2009-09-22

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

……………………………………………………………………….

Camilla Nilsson

___________________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Budgetuppföljning 2009-06-30

Beslut
Budgetuppföljning 2009-06-30 godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har
2009-06-30 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-08-18 § 43 föreslagit att budgetuppföljning 2009-06-30
godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

_________________________
Sänt till:
Ekonomikontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Budgetuppföljning 2009-07-31

Beslut
1. Budgetuppföljning 2009-07-31 godkänns och översänds till ekonomikontoret
med ändringar enligt bilaga 1.
2. Ett nytt ärende om renoveringsbehov på Qpoolen skall tas upp till
fritidsnämndens sammanträde i september.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har
2009-07-31 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-08-18 § 44 föreslagit att budgetuppföljning 2009-07-31
godkänns och översänds till ekonomikontoret med ändringar enligt bilaga 1.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (S) föreslår att en tilläggsskrivelse görs för att påpeka
renoveringsbehov för att öka intäkterna på Qpoolen
Joakim Wendel (V) bifaller Ingrid Nymans (S) förslag.
Connie Asterman (S) föreslår att det görs ett nytt ärende om renoveringsbehov på
Qpoolen till fritidsnämndens sammanträde i september.
Ordförande ställer proposition dels på arbetsutskottets beslutsförslag, dels på
Connie Astermans (S) förslag.
Ordförande finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag samt förslaget om ett
nytt ärende angående Qpoolens renoveringsbehov.

_________________________
Sänt till:
Ekonomikontoret
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Delårsuppföljning av verksamhetsmål 2009

Beslut
Delårsuppföljning av verksamhetsmål 2009 godkänns och översänds till
kommunledningskontoret med ändringar enligt bilaga 2.
Beskrivning av ärendet
Förslag till delårsuppföljning av verksamhetsmål 2009 har 2009-08-10 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-08-18 § 45 föreslagit att delårsuppföljning av
verksamhetsmål 2009 godkänns och översänds till kommunledningskontoret med
ändringar enligt bilaga 2.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

_________________________
Sänt till:
Kommunledningskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Planeringsramar för 2010
Beslut
1.
Majoritetens förslag till planeringsramar för 2010 godkänns.
2.
Fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsamman med barn- och
utbildningsförvaltningen utreda förutsättningar för alternativa aktiviteter
för barn och ungdomar under sommarlovet.
Representanterna för socialdemokraterna och vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Majoritetens förslag till planeringsramar för 2010 har 2009-08-03 upprättats.
Oppositionens förslag till planeringsramar för 2010 har 2009-08-18 upprättats
enligt bilaga 3.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-08-18 § 46 föreslagit att majoritetens förslag till
planeringsramar för 2010 godkänns.
Beslutsgång
Ordförande redovisar arbetsutskottets beslutsförslag. Ordförande föreslår följande
tilläggsattsats:
Fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsamman med barn- och
utbildningsförvaltningen utreda förutsättningar för alternativa aktiviteter för barn
och ungdomar under sommarlovet.
Ingrid Nyman (S) meddelar att oppositionen tar tillbaka sitt förslag och deltar inte
i beslutet.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag med ovanstående
tilläggsattsats.

_________________________
Sänt till:
Ekonomikontoret
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Organisationsförändring på fritidskontoret
Beslut
1.
Henrik Samevik tillsätts som avdelningschef från och med 2010-01-01.
2.
Eva Nilssons tjänst omvandlas från assistent till handläggare från och med
2010-01-01.
Beskrivning av ärendet
Inför 2010 har fritidsnämnden ålagts sparbeting. En del i besparingen är att
minska en tjänst på fritidskontoret. I samband med avdelningschefens
pensionsavgång finns möjlighet att minska en tjänst utan att det leder till
uppsägningar. En viss omfördelning av arbetsuppgifter inom kontoret måste
genomföras.
Henrik Samevik är idag sektionschef med ansvar bland annat för uthyrningar och
föreningsuppgifter. Henrik har kompetens som gör honom väl lämpad för tjänsten
som avdelningschef. Henriks tjänst som sektionschef kommer inte att återbesättas,
däremot måste någon inom föreningssektionen ta ett större ansvar för
arbetsområdet inom sektionen. Eva Nilssons tjänst föreslås därför omvandlas från
assistent till handläggare.
I övrigt kommer vissa förändringar ske av arbetsuppgifter i några andra tjänster på
kontoret. Dessa förändringar ligger inom ramen vad som kan anse vara naturliga
förändringar i befattningshavarnas nuvarande tjänster.
Arbetsutskottet begär att en arbetsfördelningslista bifogas protokollet enligt
bilaga 4.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-08-18 § 47 föreslagit följande:
1.
Att Henrik Samevik tillsätts som avdelningschef från och med 2010-01-01.
2.
Att Eva Nilssons tjänst omvandlas från assistent till handläggare från och
med 2010-01-01.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Förändring av taxor och avgifter 2010
Beslut
Det upprättade förslaget daterat 2009-06-24 godkänns och översänds till
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade 2009-04-22, § 30 om en höjning av taxor och avgifter
motsvarande 276 000 kronor. Upprättat förslag daterat 2009-06-24 har en strävan
att förenkla avgifts- och taxesättningen samt att motsvara den beslutade
avgiftshöjningen. I förslaget används en modell med olika faktorer för taxor och
avgifter beroende på om det är ungdomar, vuxna respektive övriga och vad för
slags verksamhet det är.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-08-18 § 48 föreslaget att det upprättade förslaget daterat
2009-06-24 godkänns och översänds till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingrid Nyman (S) och Joakim Wendel (V) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets beslutsförslag, dels på
Ingrid Nymans (S) och Joakim Wendels (V) yrkande om avslag.
Ordföranden finner att fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

_________________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Information
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Följande informationsärenden har inkommit:
1.
Mötesplats Ljungdala. Information vid FN.
2.
Jessica Sandberg och Malin Eklöf: Protestlist om fortsatt fritidsläger.
3.
KS AU § 149, 2009-06-03: Ansökan om tilläggsanslag för
verksamhetsbidrag 2009.
4.
Protokoll från föreståndarträff 2009-07-01.
5.
Protokoll från arbetsplatsträff 2009-06-22.
6.
Skadestatistik juni 2009
7.
Finja Ungdomsgård: Anhållan om fortsatt fritidsgårdsbidrag.
8.
Minnesanteckningar vid träff med FN AU och Hässleholms Hockeyklubb,
2009-06-09.
9.
Hässleholms Tennisklubb: Angående minskning av lokalbidraget för
Bergendahlshallen.
10. Henriette Lundqvist (C) informerar om fritidsgårdsträff 2009-08-22 i
Göteborg.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-08-18 § 49 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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