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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)
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Ronny Ebbesson (S)
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Anna Wallentheim (S)
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Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Malm (C)
Jacob Romlin (FP)
Björn Widmark (M)
Mats Erlingsson (M)
Marie Davidsson (KD)
Ronny Hult (S)
Yoel Harari (S)

Tjänstemän

Stefan Larsson, fritidschef
Kenn Karlsson, controller
Camilla Nilsson, sekreterare
Edina Burazerovic, projektledare § 59 punkt 3

Utses att justera

Ronny Ebbesson (S)

Justerings plats, tid

Fritidskontoret, kl. 13.30, fredagen den 25 september 2009.
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§ 51

Framtidsvisioner för fritidsnämnden respektive
fritidsförvaltningen

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka
möjligheterna att göra en fritidsvaneundersökning.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade i mars om vidare arbete med visionerna för
fritidsnämnden och fritidsförvaltningen.
Som grund för ett nytt fritidspolitiskt program anser fritidschefen att det bör göras
en fritidsvaneundersökning.

Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslår att uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag för att
göra en fritidsvaneundersökning.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar behovet av en fritidsvaneundersökning som grund till ett
nytt fritidspolitiskt program.
Ingrid Nyman (S) och Joakim Wendel (V) vill ha en protokollsanteckning om att
grunden för ärendet var att förvaltningen fick i uppdrag att presentera tänkbara
framtida uppdragsområde, ej nuvarande av kommunfullmäktige beslutade
ansvarsområde och reglemente. Ingrid Nyman (S) och Joakim Wendel (V)
reserverade sig mot ärendemeningen och redovisning av ärendet men bifaller
fritidsvaneundersökningen.
Björn Widmark (M) föreslår att en politiker från majoriteten och en politiker från
oppositionen är med i arbetsgruppen. Fritidschefen anser att man först ska göra en
fritidsvaneundersökning som underlag, för att sen bilda en arbetsgrupp för att
kunna göra en ny framtidsvision för fritidsnämnden och fritidsförvaltningen.
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna
att göra en fritidsvaneundersökning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Ansökan om föreningstaxa, FBC Rullabygget
Beslut
Fritidsnämnden godkänner dispens för FBC Rullabygget för att erhålla
föreningstaxa under förutsättningen att erforderliga handlingar är inlämnade.
Beskrivning av ärendet
FBC Rullabygget är en nybildad förening vars verksamhet är innebandy.
Föreningen är registrerad hos Svenska Innebandyförbundet. Föreningen har
inkommit med en ansökan om rätt till lågtaxa vid förhyrning.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås godkänna dispens för FBC Rullabygget för att erhålla
föreningstaxa när föreningen lämnat in de handlingar som krävs med undantag för
de handlingar som föreningen har fått dispens för.
Beslutsgång
Fritidschefen föreslår att föreningen beviljas dispens för att erhålla föreningstaxa
när föreningen lämnat de handlingar som krävs med undantag för:
– årsmöteshandlingar som ska inlämnas senast en månad efter årsmötet
– när föreningen har bedrivit verksamhet under ett år
– när föreningen har haft regelbunden verksamhet med minst 15 sammankomster
under året.
Ordföranden föreslår att bevilja FBC Rullabygget dispens för att erhålla
föreningstaxa.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.

Sänt till:
FBC Rullabygget

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Svar på revisionsrapport ”Basgranskning av
fritidsnämnden”

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att lämna kommentarer på de frågor som revisorerna vill
ha svar på och översända dessa svar till revisorerna i enlighet med fritidschefens
skrivelse. Bilaga 1.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har Komrev genom en basgranskning
granskat hur fritidsnämndens styrning och uppföljning uppfattas av nämndens
politiker och ledning. Metoden har varit att via en enkät samla in uppgifter.
Fritidsnämndens arbetsutskott gick igenom de punkter som Komrev anser bör
uppmärksammas och beslutar att synpunkterna tas upp till diskussion vid
fritidsnämndens sammanträde i september.
Revisorerna önskar nämndens kommentarer på de frågor som tas upp i rapportens
inledande bedömning.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås lämna kommentarer på de frågor som revisorerna vill ha
svar på och översända dessa svar till revisorerna i enlighet med fritidschefens
skrivelse.
Beslutsgång
Fritidschefen redovisar Komrevs synpunkter.
Ordförande bifaller att dessa synpunkter tas upp till diskussion.
Fritidsnämnden anser att frågorna bör separeras för politiker respektive tjänstemän
samt en del gemensamma frågor för att undvika så många ”vet ej” svar. Ingemar
Thorsell (M) anser att fritidsnämnden ska få ut underlag för alla ”vet ej” svar.
Fritidschefen påpekar att ändra på fritidsnämndens sammanträde inte är att föredra
eftersom man ändå har tidskrav från ekonomikontoret på när budgetrapporter ska
vara inlämnade.
Fritidsnämnden bifaller förslaget.
Sänt till: Revisorerna
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Budgetuppföljning 2009-08-31
Beslut
Budgetuppföljning 2009-08-31 godkänns och översänds till ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet
Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har
2009-08-31 upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-09-15 § 53 föreslagit att budgetuppföljning 2009-08-31
godkänns och översänds till ekonomikontoret
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Sänt till:
Ekonomikontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Qpoolens renoveringsbehov
Beslut
Att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av nödvändigt underhåll av
simhallsdelen på Qpoolen.
Att uppmana kommunstyrelsen att snarast ta upp det återremitterade ärendet
angående simhall i Hässleholm.
Beskrivning av ärendet
Det faktiska renoveringsbehovet och de diskussioner som förs i media angående
renoveringsbehovet i Qpoolens simhall gör att Qpoolen tappar besökare och
därmed intäkter.
Att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av renovering av simhallsdelen
på Qpoolen.
Förslag till beslut
Att uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av nödvändigt underhåll av
simhallsdelen på Qpoolen.
Att fritidsnämnden föreslås besluta att uppmana kommunstyrelsen att snarast ta
upp det återremitterade ärendet angående simhall i Hässleholm.
Beslutsgång
Ingrid Nyman (S) yrkar på ett tillägg om att uppmana kommunstyrelsen att snarast
ta upp det återremitterade ärendet angående simhall i Hässleholm.
Ingemar Thorsell (M) yrkar på en ändring i texten från renovering till nödvändigt
underhåll.
Göran Blomberg (M) yrkar på att man bör byta plats på attsatserna.
Ordförande bifaller yrkanden om tillägg och ändringar av attsatserna.
Fritidsnämnden bifaller förslaget om tillägget och ändringarna av attsatserna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Fritidsnämndens ledarstipendie och utmärkelser
Beslut
Att tilldela Kent Johannesson, Röke Innebandyklubb, fritidsnämndens
ledarstipendie 2009, samt att tilldela Helena Allandi, Hästveda Brottarklubb, årets
kvinnliga utmärkelse och Christoffer Svensson, Brönnestad Skytteförening, årets
manliga utmärkelse.
Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har i uppdrag att dela ut ledarstipendie och utmärkelser för år
2009 i samband med Hässleholms galakväll som äger rum i Hässleholm
Kulturhus den 6 november.
En bedömningskommitté på tre personer har utsetts att ta fram lämpliga
kandidater. Henriette Lundqvist (C), Tomas Larsson (S) representerar
fritidsnämnden och Mari-Anne Schmidt, fritidskontoret, är sammankallande.
Kommittén redovisar sitt val vid fritidsnämndens sammanträde i september.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-09-15 § 55 föreslagit att utse ledarstipendie och
utmärkelser vid fritidsnämndens sammanträde i september.
Beslutsgång
Kommittén redovisar sitt förslag på kandidater till ledarstipendie och utmärkelser.
Fritidsnämnden bifaller kommitténs beslutsförslag.

Sänt till:
Kent Johannesson
Röke Innebandyklubb
Helena Allandi
Hästveda Brottarklubb
Christoffer Svensson
Brönnestad Skytteförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Förändring av taxor och avgifter 2010, ärende § 49 FN
Beslut
Fritidsnämnden godkänner förändring av taxor och avgifter 2010.
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
Fritidsnämnden godkänner förändring av taxor och avgifter 2010.
Beslutsgång
Ordförande redovisar upprättat förslag daterat 2009-06-24.
Ingrid Nyman (S) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden ställer proposition dels på det upprättade förslaget, dels på Ingrid
Nymans (S) yrkande om avslag.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller det upprättade förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller det upprättade förslaget
röstar ja. Den som bifaller Ingrid Nymans (S) yrkande röstar nej.
Sex ja-röster och fem nej-röster lämnas.
Följande röstar ja: Sonje Björk (FV), Göran Blomberg (M), Karin Nilsson (M),
Ingemar Thorsell (M), Glenn Stolt (KD) och Göran Jönsson (C).
Följande röstar nej: Ingrid Nyman (S), Anna Wallentheim (S), Ronny Ebbesson
(S), Annelie Cederberg (S) och Joakim Wendel (V).
Ordförande finner bifall till det upprättade förslaget daterat 2009-06-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Anmälningsärende
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Utbetalning av bidrag enligt delegation per den 31 augusti 2009.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-09-15 § 57 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Information
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Följande informationsärenden har inkommit:
1.
Arbetsmiljöfrågor (Pkt 5 fritidskontoret v. 34)
2.
Skadestatistik augusti 2009
3.
Mötesplats Ljungdala, muntlig information vid nämnden
4.
Föreningsutbildningar hösten 2009
5.
Utvärdering av fritidslägret 2009
6.
Organisationsförändringen tekniska kontoret, muntlig information
7.
Protokoll föreståndarträff 2009-09-01
8.
Protokoll badmästarträff 2009-08-27
9.
Minnesanteckning nätverksträff Fritid Skåne Nordost 2009-09-09
10. Joakim Wendel avsäger sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden
Förslag till beslut
Arbetsutskottet har 2009-09-15 § 58 föreslagit att ärendet läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslutsförslag.
Fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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