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Hässleholms
kommun
Fritidsnämnden

§ 28
In forma tionsärende
1. Information från Natur- och friluftsrådet, Lars-Erik Willams
2. Österås IP (muntlig information)
3. Gratis Sommarlovsaktiviteter
4. Bowlinghallen Tyrs Hov
5. Aktivitetsstöd på nätet
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2017-06-21

Hässleholms
kommun
Fritidsnämnden

Plats och tid

Fritidskontoret, Lt Granlunds väg 12, Hässleholm
onsdagen den 21 juni, kl. 15.30 - 17 .15

Beslutande
Ledamöter

Agneta Olsson Enochsson (L), ordförande
Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande
Connie Asterman (S), 2:e vice oedförande
Arne J Persson (C)
Ronny Hult (S)
Sviatlana Siankevich (S)
Andreas Adersjö (MP)
Gunnel Brännström (KD)
Jan Ringdahl (SD)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Pierre Bäckman (V)
Karina Olsson (SD)

Tjänstemän

Stefan Larsson, fritidschef
Henrik Samevik, avdelningschef
Conny Jönsson, avdelningschef
Ingela Olsson, controller
Monica Lundström, nämndsekreterare

Utses att justera

Hanna Nilsson

Justeringens plats, tid

Fritidskontoret, tisdagen den 27 juni , kl. 10.00 - 11.00

Justerade paragrafer

§§ 20- 28

Underskrift

Sekreterare

-~(_

Monica Lundstrom

Ordförande

Justerare
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2017-06-21

Hässleholms
kommun
Fritidsnämnden

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

Hässleholms kommun, Fritidsnämnden

Sammanträdesdag

2017-06-21

Datum då anslaget
sätts upp

2017-06-29

Datum då anslaget
tas ned

2017-07-31

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Monica Lundström

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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2017-06-21

Hässleholms
kommun
Fritidsnämnden

§ 20
Val av fritidsnämndens arbetsutskott
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att välja Agneta Olsson Enochsson (L) till ny
ledamot i fritidsnämndens AU.
Fritidsnämnden beslutar att välja Agnetha Olsson Enochsson (L) till
2:e vice ordförande i Fritidsnämndc:;ns AU.

Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i uppdrag att utse fritidsnämndens arbetsutskott

Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås välja Agneta Olsson Enochsson till ny ledamot, samt
2:e vice ordförande i fritidsnämndens AU.

Beslutsgång
Connie Asterman (S) ordförande föreslog att välja Agneta Olsson
Enochsson (L) till fritidsnämndens arbetsutskott.
Arne J Persson (C) föreslog Agneta Olsson Enochsson som 2:e vice
ordförande i fritidsnämndens arbetsutskott.
Hanna Nilsson (SD) bifaller förslaget.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden bifaller förslaget.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes
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§ 21
Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att utse Ronny Hult(S) som ersättare för Connie
Asterman (S), Jan Ringdahl(SD) som ersättare för Hanna Nilsson (SD), Lina
Bengtsson (M) som ersättare för Agneta Olsson Enochsson (L) och Lisa
Persson Rosenkvist (C) som ersättare för Arne J Persson (C), till
fritidsnämndens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i uppdrag att utse fritidsnämndens arbetsutskott

Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås utse Ronny Hult (S) som ersättare för Connie
Asterman (S), Jan Ringdahl (SD) som ersättare för Hanna Nilsson (SD), Lina
Bengtsson (M) som ersättare för Agneta Olsson Enochsson (L) och Lisa
Persson Rosenkvist (C) som ersättare för Arne J Persson (C), till
fritidsnämndens arbetsutskott.

Beslutsgång
Connie Asterman (S) föreslog att utse Ronny Hult (S) som ersättare för
Connie Asterman(S), Jan Ringdahl (SD) som ersättare för Hanna Nilsson
(SD), Lina Bengtsson (M) som ersättare för Agneta Olsson Enochsson (L)
och Lisa Persson Rosenkvist som ersättare för Arne J Persson (C), till
fritidsnämndens arbetsutskott.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden bifaller förslaget.
Fritidsnämnden godkänner förslaget.

Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes
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§ 22
Budgetuppföljning 2017-05-31
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2017-05-31

Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden gällande drift och
investering har upprättats per 2017-05-31.

Beslutsgång
Controllern redovisar budgetuppföljningen.
Ordförande föreslår att budgetuppföljning 2017-05-31 godkänns.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 23
Digitaliserad Dokumenthantering

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta förslaget gällande digitaliserad
dokumenthantering.
1. Samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska bevaras
digitalt. Handlingarna ska inte skrivas ut i pappersformat om dessa inte
måste skrivas under av juridiska skäl.
2. Handlingar inkomna på papper skannas och får gallras när handlingens
läsbarhet och kvalitet kontrollerats i verksamhetssystemet Public 360.
Undantaget är underskrivna pappershandlingar som på juridiska grunder
fortfarande måste bevaras för en viss tid eller för all framtid på papper.

Beskrivning av ärendet
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. Det nya
dokument- och ärendehanteringssystemet, Public 360, uppfyller kraven för ett
mellanarkiv och har en funktion för export av information och tillhörande
metadata för digital långtidsarkivering till slutarkiv. Systemet uppfyller
Riksarkivets föreskrifter och råd om tekniska krav för digitala handlingar (RA-FS
2009:2). Att bevara de handlingar som registreras i Public 360 även på papper är
i många fall överflödigt. Arkivlagen (1990:782) är teknikneutral och säger att de
handlingar som inkommer eller upprättas digitalt ska sparas digitalt. Att skriva ut
dessa handlingar för att bevara dem innebär inte att man följer arkivlagen, utan
att man i brist på andra möjligheter framställer en kopia för bevarande. Detta har
man gjort eftersom lösningen med en digital bevarandeplattform har legat långt
fram i tiden och eftersom det i Hässleholms kommun endast funnits rutiner för
bevarande av pappershandlingar. Hässleholms kommun har för år 2018
budgeterat för att införa e-arkiv och tar under hösten 2017 ställning i frågan och
därmed finns en god plan för den framtida bevaringen av kommunens digitala
Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes

8(16)

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-21

2017.1057

Hässleholms
kommun
Fritidsnämnden

handlingar. Genom att dessutom skanna in de handlingar som fortfarande
kommer in i pappersform kan vi sträva mot en samlad ärendehantering och
behöver inte hantera dubbla akter, annat än i ett fåtal fall. Har vi möjlighet att
gallra pappersoriginalen i de fall där dessa inte av juridiska skäl måste vara
underskrivna för hand bevaras inte dokumenten på dubbla ställen och vi kan
också spara plats i när- och kommunarkiv. Handlingar som skannas in måste
hålla god kvalitet och kopian 2(2)måste vara likalydande. Upplösningen skall vara
minst 300 dpi för text och färgbilder måste skannas i färg.
De handlingar som fortfarande kommer att bevaras på papper är avtal och
kontrakt (under giltighetstiden), justerade protokoll och andra handlingar som av
juridiska skäl måste bevaras med underskrifter i original.
Förslaget gäller endast handlingar som förvaras i dokument- och
ärendehanteringssystemet Public 360.

Beslutsgång
Controllern redovisar ärendet.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden godkänner förslaget.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Justering

~

Utdraget bestyrkes
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§ 24
Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig
betydelse
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta Gallringsplan för handlingar av liten och
kortvarig betydelse att gälla från och med 1 juli 2017. Gallringsplanen ska gälla
för Hässleholms Fritid.

Beskrivning av ärendet
Gallringsplanen för handlingar av liten och kortvarig betydelse är ett sätt att
reglera gallringstiden för allmänna handlingar som inte anses ha ett
bevarandevärde. Med en separat gallringsplan kompletterar man
dokumenthanteringsplanen, utan att behöva tynga ned den med för mycket
information. Gallringsplanen gäller främst de handlingar som skapas i och till
följd av kommunens IT-system.
Den ökade informationsmängden och den digitala informationshanteringen har
lett till att en större del handlingar av liten och kortvarig betydelse lagras i olika
IT-system i kommunen. Eftersom informationen upprättas eller inkommer till
en offentlig verksamhet handlar det i de flesta fall om allmänna handlingar. För
att få gallra i allmänna handlingar krävs ett beslut om detta.
En gallringsplan för dessa handlingar gör att man har möjlighet att minska
mängden irrelevant information i kommunens system och samtidigt redogöra
för allmänheten vilken information som gallras och efter hur lång tid.
Gallring är en viktig del av informationshantering och arkiv, eftersom
informationsmängden annars lätt blir alldeles för stor och svårhanterlig och
försvårar eftersökningen av handlingar. Det är också väldigt resurskrävande att
lagra och säkerhetskopiera handlingar av kortvarig betydelse på kommunens
servrar.

Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes
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Denna gallringsplan är framtagen av kommunalförbundet Sydarkivera och
reviderad i enlighet med de rutiner som finns i Hässleholms kommun. Nyttan
med att man har en gallringsplan för dessa handlingar separerad från den
ordinarie dokumenthanteringsplanen är att dokumenthanteringsplanen därmed
inte riskerar att svämmas över av dessa handlingstyper.

Beslutsgång
Controllern redovisar ärendet.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden godkänner förslaget.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes
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§ 25
Organisationsförändring avseende ansvarsområdet
Österås IP
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Att föreslå kommunfullmäktige att besluta om överföring av driftspersonalen, städ
och vaktmästeri, för Österås idrottsplats ansvarsområde från tekniska nämnden till
fritidsnämnden från och med 1 januari 2018.
Att budgetmedel flyttas enligt senare beräkning av ekonomikontoret.

Beredning av ärendet
Ar 2010 flyttades personalen för Österås IP över från fritidsnämnden till HTAB i
samband med att bolaget tog över driften. Den 1 januari 2016 fördes bolagets
verksamhet och budget till tekniska nämnden i samband med bolaget avvecklades.
Tekniska förvaltningen och Hässleholms Fritid har fört diskussioner om hur
verksamheten bör bedrivas för att bäst anpassas till de behov som finns .
Hässleholms Fritid svarar för uthyrning och kontakter med föreningarna som
nyttjar anläggningarna. Det faller sig naturligt att de även bör styra personalen och
göra prioriteringar av arbetsuppgifterna för vaktmästarna.
Förvaltningarna har även diskuterat hur maskinparken bör fördelas för att
säkerställa driften på Österås och samverkan med Tyrs Hovs maskinpark.
Vid överförande till HTAB 2010 så fördes även lokalvården i Vittsjö över från
Hässleholms Fritid. Det är förvaltningarnas uppfattning att den funktionen bör
kvarstå hos tekniska nämnden.
I 2016 års budget flyttades 4 106 tkr från fritidsnämnden till tekniska nämndens
ram. En mer detaljerad beräkning behöver göras separat utifrån lönerevisioner och
att en del av uppdraget som stannar kvar hos tekniska förvaltningen.

Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes
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Beträffande maskinpark och inventarier bör även här göras en separat genomgång
av utrustningen kopplad till ansvarsområdet Österås IP.
I arbetsområdet Österås IP så ingår bland annat Österås idrottsanläggning med
ishall, Göingevallen, Qpoolens sporthall, Mattyasvallen, Räddningstjänstens
fotbollsplan, Grönängskolans fotbollsplan, Västerskolans fotbollsplan, delar av
Skåneleden, Finjasjöleden, Tormestorp och Finja motionsspår och Björkvikens
badplats.

Facklig samverkan
Mbl § 11 genomförd 2017 -06-14

Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet.
Agneta Olsson Enochsson (L) Ordförande, Hanna Nilsson (SD) 1:e vice
ordförande, Connie Asterman (S) 2:e vice ordförande , Arne J Persson (C)
ledamot, Gunnel Brännström (K.D) yrkar samtliga bifall till förslaget.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden godkänner förslaget.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes
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§ 26
Extra ärende: Avtalsförändring för bowlinghallen i
Tyrs Hov
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås besluta
Att överlåta avtalet för bowlinghallen i Tyrs Hov till bowlingklubben Hovet
Att bevilja bidrag till nya käglor och uppstartskostnader med 50 tkr till BK
Hovet från konto Gemensamt övergripande

Beskrivning av ärendet
Bowlinghallen har sedan 2014 drivits av Tyringe SoS i samverkan med BK
Hovet. Tyringe SoS har stått som den formella avtalsparten och varit den av
föreningarna som tagit den ekonomiska risken. Tyringe SoS har sagt upp
avtalet.
Förvaltningen har fört diskussioner med BK Hovet om att överta avtalet.
Tillsammans har vi kommit fram till en lösning som parterna är beredda att
pröva under ett år för att sedan utvärderas

Beslutsgång
F ritidschefen redovisar ärendet.
Agneta Olsson Enochsson (L) ordförande, Hanna Nilsson (SD) 1:vice
ordförande, Connie Asterman (S) 2:e vice ordförande och Gunnel
Brännström (KD) yrkar samtliga bifall till förslaget.
Ordförande föreslår att fritidsnämnden godkänner förslaget.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes
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§ 27
Extra ärende: Studieresa 2017-08-17
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja fritidsnämndens arbetsutskott
deltagande i studieresan 2017-08-17

Beskrivning av ärendet
Enligt Bilaga

Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet
Ordförande föreslår fritidsnämnden att bevilja fritidsnämndens arbetsutskott
deltagande i studieresan 2017-08-17.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Utdraget bestyrkes
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INBJUDAN
Datum

1(2)
Diarienummer

2017-05-08

Hässleholms
kommun

Välkommen till en inspirerande studieresa till Fulltofta,
Falsterbo Strandbad och Amager Naturrum
Torsdagen den 17 augusti, kl. 08:00-19:00
Hässleholms kommun har satsat mycket på att utveckla Hovdalaområdet på olika
sätt. Ett stort antal föreningar, ideella krafter och företag använder området och
fler aktörer står på tur för att bidra i utvecklingen. För att ytterligare utveckla
områdets kvaliteter och uppmuntra till nya samarbets- och utvecklingsformer
behöver vi hämta inspiration och kunskap från vår omvärld och därför bjuder vi
in till en studieresa.
Vi välkomnar er till en annorlunda arbetsdag tillsammans med intressanta
människor. Vi ska låta oss bli inspirerade av spännande platser och vår
förhoppning är att många nya ideer kan väckas under resans gång.
En ide kan handla om att möta barn och ungas behov av rörelse, lek och äventyr i
nya spännande lärmiljöer och med ny teknik. Målsättningen kan vara att skapa ett
natur- och äventyrscentrum för barn från förskoleålder till gymnasiet.
En annan ide kan handla om att använda området för att skapa fler tränings- och
sysselsättningsmöjligheter för personer som är på väg in på arbetsmarknaden, och
skapa grogrund för nya företag och jobb.
Man kan förledas att tro att denna resa bara handlar om natur, då den går till tre
naturcenter men så är det givetvis inte. Vad resan handlar om beror på vad du
bidrar med.

Varmt välkommen!

Pär Palmgren

m

Lena Wallentheim

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451 -26 70 00 Telefax: 0451 -814 06
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
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§ 28
lnformationsärende
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Information.
1.

Information från Natur- och friluftsrådet, Lars-Erik
Willams.(Information vid FN)

2. Österås IP (muntlig information)
3. Gratis sommarlovsaktiviteter (information vid FN)
4. Bowlinghallen i Tyrs Hov (muntlig information)
5. Aktivitetsstöd på nätet

Beslutsgång
Fritidschefen redovisar ärendet
Ordförande föreslår att fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Fritidsnämnden
Justering
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Utdraget bestyrkes
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