JÖNKÖPINGS KOMMUN
Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-21

Plats och tid

Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan 17.00 – 18.00

Beslutande

Patrick Byman (M) ers f B Eng (M)
Lars-Erik Nilsson (M)
Kjell Bengtsson (M)
Erik Arnalid (KD) ordförande
Therese Hulusjö (KD)
Sven Nyemad (C)
Magnus Berndtzon (MP) 1:e vice ordf

Göte Wahlström (S) 2:e vice ordf
Ingrid Forsberg (S)
Greger Johansson (S)
Veronica Stigsson (S)

Övriga närvarande

Hans Nygren (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Ylva-Britt Söderström (FP)
Ann-Marie Helmersson (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)

Ylva Millback, fritidsdirektör
Mats Johansson, sekreterare
Mats Berggren, avdelningschef

Utses att justera

Magnus Berndtzon (MP)

Paragrafer 156

Justeringens plats och tid

Fritidsförvaltningen Huskvarna 2011-11-28

Underskrifter

Sekreterare

Mats Johansson
Ordförande

Erik Arnalid (KD)
Justerande

Magnus Berndtzon (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Fritidsnämnden

Datum för sammanträdet

2011-11-21

Datum för anslags uppsättande

2011-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Fritid Jönköping, Stadshuset, Huskvarna

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Mats Johansson
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§ 156

Nya anläggningsbidrag från 2012
Fn /2011:453 805
Sammanfattning
Fritidsförvaltningen har med stöd av tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige
och fritidsnämnden tagit fram förslag till nya anläggningsbidrag. För föreningar
som fått kraftigt ökade hyror föreslås att övergångsregler/begränsningsregler
skapas. Föreslagna bidragsnivåer (och högsta belopp) per anläggningstyp och
klass framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. Fritidsnämnden behandlade ärendet
2011-11-17 och beslutade då återremittera ärendet för komplettering/justering
och fortsatt behandling vid extra sammanträde 2011-11-21.
Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-21
Klassning anläggningstyper
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-04
Fritidsnämndens beslut 2011-05-19, § 76
Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 335
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Anläggningsbidrag från och med 2012, baserade på % -sats av föreningens
godkända årliga driftkostnader (arrende/årshyra, vatten/avlopp, el/värme,
soptömning, sotning och försäkring/miljöavgift) för respektive anläggningstyp och klass, dock med ett högsta belopp/år enligt bifogad redovisning,
godkänns.
– Övergångsregler, för de föreningar som på grund av införandet av marknadsmässiga hyror får kraftigt ökade anläggningskostnader, införs under en
treårsperiod för respektive förening, där den ökade hyran kompenseras med
ett extra bidrag utgörande 75 %, 50 % respektive 25 % per år av hyresökningen. Individuella prövningar kan i vissa fall ske efter fritidsnämndens
bedömning.
– Övergångsregler, för de föreningar som på grund av införandet av nytt anläggningsbidrag får kraftigt ökade anläggningskostnader, införs under en
treårsperiod för respektive förening, där den ökade kostnaden kompenseras
med ett extra bidrag utgörande 75 %, 50 % respektive 25 % per år av ökningen.
Fritidsnämnden beslutar för egen del
– Uppdrag ges till fritidsförvaltningen att i samverkan med förening, som så
önskar, och tekniska kontoret försöka hitta alternativa lokaler eller samutnyttjande med andra föreningar. Om någon förening så önskar, ska fritidsförvaltningen bistå föreningen vid eventuella hyresförhandlingar med hyresvärden.
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MBL-behandling
Information i ärendet har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp
FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Erik Arnalid (KD), för majoriteten, tillstyrker förvaltningens förslag med följande tillägg till fritidsnämndens eget beslut:
Övriga delar av föreningsbidragen ska revideras senast maj 2012, därutöver ska
ett konkret förslag utvecklas avseende en extra ”prestationsbaserad ersättning”
vilken utifrån ett helhetsperspektiv (exempelvis antal medlemmar, antal aktiva,
antal aktiva i prioriterad åldersgrupp, volym verksamhet) kan premiera goda
verksamhetsinslag, samt satsningar utifrån prioriteringar (exempelvis drogförebyggande arbete, antimobbing åtgärder, jämställdhetsarbete mm) som beslutas av fritidsnämnden.
2:e vice ordförande Göte Wahlström (S) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen med uppdrag att belysa konsekvenserna av ett förändrat anläggningsbidrag och en analys med jämförelse av andra kommuners anläggningsbidrag.
Protokollsanteckning
2:e vice ordförande Göte Wahlström (S) antecknar följande till protokollet:
Den socialdemokratiska gruppen i fritidsnämnden har reserverat sig mot beslutet att införa marknadshyror vid hyressättning för lokaler där föreningslivet är
förhyrare. Vi konstaterar i likhet med fritidsförvaltningen att många föreningar
genom marknadsanpassningen av hyrorna får drastiskt ökade kostnader. De
kritiska synpunkter som framförts av föreningslivet i vår kommun bygger på
att det aktuella systemet även kan medföra betydande byråkratisering samt
ökad administration. Det i sin tur kan vara försvårande för att rekrytera ex. kassör och ekonomiansvariga för de föreningar som berörs. Socialdemokraterna
anser att en ny modell måste beakta dessa konsekvenser. Den avgörande principen ska vara att ett nytt system ska bidra till att minska de administrativa inslagen. Således kommer inte de föreslagna övergångsreglerna heller vara tillräckliga för att möta varje enskild förening som drabbas.
Propositionsordning
Ordförande Erik Arnalid (KD) framställer propositioner om bifall till dels yrkandet om återremiss, dels till att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutat avgöra ärendet vid dagens
sammanträde och att endast ett förslag till beslut finns, majoritetens.
Fritidsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Anläggningsbidrag från och med 2012, baserade på % -sats av föreningens
godkända årliga driftkostnader (arrende/årshyra, vatten/avlopp, el/värme,
soptömning, sotning och försäkring/miljöavgift) för respektive anläggningstyp och klass, dock med ett högsta belopp/år enligt bifogad redovisning,
godkänns.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-21

– Övergångsregler, för de föreningar som på grund av införandet av marknadsmässiga hyror får kraftigt ökade anläggningskostnader, införs under en
treårsperiod för respektive förening, där den ökade hyran kompenseras med
ett extra bidrag utgörande 75 %, 50 % respektive 25 % per år av hyresökningen. Individuella prövningar kan i vissa fall ske efter fritidsnämndens
bedömning.
– Övergångsregler, för de föreningar som på grund av införandet av nytt anläggningsbidrag får kraftigt ökade anläggningskostnader, införs under en
treårsperiod för respektive förening, där den ökade kostnaden kompenseras
med ett extra bidrag utgörande 75 %, 50 % respektive 25 % per år av ökningen.
Fritidsnämnden beslutar för egen del
– Uppdrag ges till fritidsförvaltningen att i samverkan med förening, som så
önskar, och tekniska kontoret försöka hitta alternativa lokaler eller samutnyttjande med andra föreningar. Om någon förening så önskar, ska fritidsförvaltningen bistå föreningen vid eventuella hyresförhandlingar med hyresvärden.
– Övriga delar av föreningsbidragen ska revideras senast maj 2012, därutöver
ska ett konkret förslag utvecklas avseende en extra ”prestationsbaserad ersättning” vilken utifrån ett helhetsperspektiv (exempelvis antal medlemmar,
antal aktiva, antal aktiva i prioriterad åldersgrupp, volym verksamhet) kan
premiera goda verksamhetsinslag, samt satsningar utifrån prioriteringar (exempelvis drogförebyggande arbete, antimobbing åtgärder, jämställdhetsarbete mm) som beslutas av fritidsnämnden.

Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot fritidsnämndens beslut till förmån för 2:e vice
ordförandens yrkande.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, Elisabet Öhrman
Tekniska kontoret
Mats Berggren
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