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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 46

2016/0052

805

Bidragsansökan från föreningen Hälsohörnan Lidhult
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Hälsohörna i Lidhult ett bidrag på 40 000
kronor. 20 000 kr tas från bidragsformen lokalbidrag och 20 000 kronor från
integrationsbidrag.
Reservationer
S-gruppen reserverar sig beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Hälsohörnan i Lidhult är en nybildad förening som vill engagera personer i
Lidhult och vill etablera ett träningscenter bestående av gym/crossfit/
fitness/gruppträning/poweryoga med mera. Nu söker föreningen bidrag till
ett hyresfritt år, till en kostnad av 144 000 kronor i årshyra i fastigheten
Ljungby Lidhult 14:4 Storgatan 32, 340 10 Lidhult.
Föreningens styrelse räknar med att det tar cirka ett år innan man har det
antal medlemmar så att föreningen kan stå på egna ben. Idag saknas
träningsmöjligheter på gym för allmänhet och företag i Lidhult.
Kultur- och fritidsnämndens möjligheter att ge bidrag till föreningen är
inom den ram som är beslutad genom riktlinjer och regler. De bidrag som
är aktuella och som gäller alla föreningar i Ljungby kommun är lokalbidrag
och integrationsbidrag. Maxbeloppen är för lokalbidrag 20 000 kronor och
integrationsbidrag 20 000 kronor och pengarna betalas ut i förskott. Alla
bidrag från kultur- och fritidsnämnden betalas ut i efterskott, men här
förordas att man görs ett undantag.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att
kultur- och fritidsnämnden beviljar Hälsohörna i Lidhult ett bidrag på 40 000
kronor. Bidraget tas från lokalbidrag 20 000 kronor och 20 000 kronor från
integrationsbidragen.
Yrkanden
Maryana Frisk-Holst (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
S-gruppen yrkar på en återremiss där förvaltningen få i uppdrag att hitta
ytterligare 60 000 tkr i bidragsmedel.
S-gruppen yrkar på att bidraget ska vara 100 000 kr vilket tas inom ramen av
budget 2016.
Ajournering
Ajournering begärs och genomförs kl.11.45-12.00.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om beslut i ärendet ska tas vid dagen sammanträde
eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagens
nämndsammanträde. Omröstning begärs och genomförs.
Omröstningsresultat
Ja – för att beslut ska tas på dagens sammanträde.
Nej – för att ärendet återremitteras.
Ann-Kristin Petersson (M)
Maryana Frisk-Holst (C)
Ove Trulsson (C)
Susann Diesner (L)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Ljabinot Gashi (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Dick Andersson (SD)
Maida Dzanic (ALT)
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Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster och därmed ska beslut tas
på dagens sammanträde.
Beslutsordning
Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag på 40 000 kr i bidrag
(lokalbidrag 20 000 kr och integrationsbidrag 20 000 kr) mot S-gruppens
yrkande på ett bidrag på 100 000 kr som ska tas inom ramen av budget 2016.
Omröstning begärs och genomförs.
Omröstningsresultat
Ja – 40 000 kr i bidrag (lokalbidrag 20 000 kr och integrationsbidrag 20 000 kr)
Nej – 100 000 kr i bidrag som ska tas inom ramen av budget 2016.
Ann-Kristin Petersson (M)
Maryana Frisk-Holst (C)
Ove Trulsson (C)
Susann Diesner (L)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Ljabinot Gashi (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Dick Andersson (SD)
Maida Dzanic (ALT)
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Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster och därmed beslutar
nämnden att föreningen får ett bidrag på 40 000 kr.
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