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2010-07-05

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset, klockan 18.00-19.00

Beslutande

Johan Andersson (S)
Cecilia Lind (S)
Tony Hansson (S)
Marianne Svensson (S)
Bernt Nilsson (S)
Lena Emilsson (S)
Lars Månsson (S)
Elo Larsen (S)
Lars Lindkvist (S)
Marie Göransson (S)
Ann-Charlotte Ståhl (S)
Krister Göransson (S)
Annika Thunholm-Andersson (S)
Istvan Barborg (S)
Janet Andersson (S)
Stig-Åke Grönvall (S)
Lena Munther (S)
Claes Jönsson (S)
Else-Maj Nilsson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Karin Reinisch (M)
Catharina Malmborg (M)
Fredrik Lundström (M)
Bengt Andersson (M)
Lena Wöhlecke (M)
Ann-Sofi Dahlgren (M)
Ann-Charlott Svensson (C)
Anders Molin (C)
Håkan Olsson (C)
Jenny Eberyd (C)
Annette Linander (C)
Leif Palmqvist (C)
Hans Andersson (C)
Fredrik Ottesen (SD)
Erik Lunderquist (SD)
Lesley Holmberg (FP)
Erik Holmqvist (FP)

Justerares signatur

ordförande
ledamot
ledamot
tjg ers för L Larsson (S)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för K El-Haj (S)
ledamot
tjg ers för I Lennerwald (S)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för E Mattsson (S)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för C-E Björman (M)
ledamot
tjg ers för P Melinder (M)
ledamot
tjg ers för I Jeppsson (C)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
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Övriga
närvarande

Solweig Lewin (FP)
Stefan Karlsson (V)
Lars-Erik Björklund (V)
Johnny Johansson (MP)
Kent Karlsson (KD)

ledamot
ledamot
tjg ers för H Svensson-Sixbo (V)
tjg ers för L Nielsen (MP)
ledamot

Magnus Nilsson (S)
Nils-Gunnar Ekdala (S)
Ingmar Larsson (FP)
Helena Lindhult (MP)
Hans-Ove Lunde (KD)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Anette Persson

kommunsekreterare

Utses att justera

Cecilia Lind och Henrik Wöhlecke, ersättare Anders Molin

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
den 9 juli 2010, kl 12.00

Paragrafer

60

Sekreterare

Anette Persson
Ordförande

Johan Andersson
Justerande

Cecilia Lind

Henrik Wöhlecke
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Bevis om anslag
Protokollet har justerats den 9 juli 2010. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum

2010-07-05

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2010-07-09
Kommunledningskontoret

Underskrift
Anette Persson

Datum för anslagets
nedtagande

2010-08-03
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§ 60

KS.2010.0313

Strategi och beslut om finansiering med anledning av
konsekvenser av branden i Norrevångshallen
Ärendebeskrivning
I samband med att Norrevångsskolans idrottshall brann ner den
10 juni 2010 drabbades väldigt många Eslövsbor.
Otroligt många förlorade också sin träningsplats, idrottsarena och
matcharena. Stora värden för föreningar och enskilda och framför
allt för kommunen har gått till spillo.
Möjligheterna att erbjuda skolbarn och skolungdomar idrottsämnet
enligt läroplan påverkas i mycket stor grad. Det finns 850
ungdomar som har haft sin skolidrott i Norrevångshallen.
Kommunens enda bowlinghall är också helt förstörd och
entreprenörerna som driver verksamheten där har mist sin
inkomstkälla och tvingats säga upp anställda.
Beslutsunderlag
Utredningsmaterial daterat den 22 juni 2010.
Förslag till beslut daterat den 22 juni 2010.
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 5 juli 2010, § 121.
Angående ny publik arena på Norrevång, Eslövs IK och Eslövs
HF.
Beredning
I sammanställning och förslag till framtida både långsiktiga och
kortsiktiga arbeten med planering för skolidrott, föreningsverksamhet och evenemangsarena är det av väsentligt värde att den
politiska ledningen i Eslövs kommun tar beslut som visar på en
tydlig inriktning. De politiska signalerna om enighet i en kris av
denna omfattning där så många Eslövsbor blir berövade en plats
med stort symbolvärde är otroligt viktiga.
För föreningarna, vars verksamhet i stort sett bygger på ideell
verksamhet, har möjligheten till extrainkomster från till exempel
försäljning vid evenemangen i stort sett försvunnit när arenan
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60, forts.
försvunnit. På något sätt behöver föreningarna kompenseras för
denna möjlighet så att det inte blir alltför stora avbräck för
verksamheten.
Det har från Sparbanken Finn avsatts medel motsvarande 100 000
kronor för att möjliggöra föreningsverksamhet för de drabbade
föreningarna. Dessa pengar vill man att förvaltningen Kultur och
Fritid hanterar av rättviseskäl. Andra företag har också visat
intresse för att medverka men i dagens läge oklart hur mycket.
Försäkringsbolaget arbetar tillsammans med kommunen på att
finna en uppgörelse så snart som möjligt, men oaktat vad
försäkringsbolaget är beredda att betala så kommer det att behövas
stora kommunala ekonomiska insatser. Det ekonomiska läget är
detta år sådant att utrymme för extraordinära insatser kan medges.
Kommunledningskontoret, förvaltningarna Service och Teknik,
Barn och Familj samt Kultur och Fritid föreslår gemensamt att
kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige:
att projektet Ekevalla med investering enligt budgetram 2011
respektive 2012 omedelbart projekteras. Detta innebär en hall i
enlighet med förslag med plats för friidrotten,
att Norrevångshallen projekteras som publik arena huvudsak i
enlighet med förslag till disposition och att projektering igångsättes
omedelbart,
att uppdra åt förvaltningen Kultur och Fritid att finna lösningar
tillsammans med brottningen och karateklubben om tillfällig
lösning av deras lokalbehov,
att avsätta högst 2 miljoner kronor ur årets resultat till
förvaltningen Kultur och Fritid för att kunna ge bidrag till
föreningarnas extrakostnader för hyra och andra kostnader som
exempelvis resor som föreningarnas försäkringar eller bidrag från
annat håll inte finansierar,
att upprätta avtal med respektive förening om krav på
försäkringsskydd,
att avsätta högst 2 miljoner kronor till Barn- och familjenämnden
för att täcka tillfälliga lokallösningar för skolans verksamhet,
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60, forts.
att avsätta 350 000 kronor för projektledning och samordning av
alla insatser för att uppnå maximal nytta. Projektledare kopplas till
förvaltningen Service och Teknik,
att avsätta högst 500 000 kronor ur årets resultat till Barn- och
familjenämnden för att täcka inköp av idrottsmaterial som gått
förlorat i branden,
att uppdra åt det kommunägda bolaget Eifab att snarast utreda och
projektera samordningen av en nybyggnation av bowlinghall i
anslutning till byggandet av ett äventyrsbad vid Karlsrobadet.
Hallen bör i ett nytt utförande ha 10 banor för att svara mot aktuell
standard och finansieras av dels försäkringsmedel och dels av att
det kommunala Industrifastighetsbolaget Eifab utökar projektet
med byggandet av äventyrsbad i Eslöv,
att inför budget 2011 pröva utökning av Kultur- och
fritidsnämndens ram för att täcka utökade driftkostnader för ny
bowlinghall från och med 2011/2012,
att uppdra åt kommunledningskontoret att vara samordnare av
samtliga insatser enligt ovan och att de särskilda insatserna
redovisas till kommunfullmäktige i samband med bokslutsprognos
3, 2010.
Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutade en enhällig
kommunstyrelse om förtydligande och tillägg i förvaltningarnas
förslag och föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M),
Stefan Karlsson (V) och Fredrik Ottesen (SD) bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Lunderquist (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena på samtliga punkter i
beslutsförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerares signatur
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§ 60, forts.
Beslut
Projektet Ekevalla med investering enligt budgetram 2011
respektive 2012 projekteras omedelbart, i samarbete med
berörda föreningar, som en träningshall med
komplettering för friidrottens behov.

Justerares signatur

-

Norrevångshallen projekteras, i samarbete med berörda
föreningar, som en publik arena och projekteringen
igångsättes omedelbart. Då detta blir ett bygge för
framtiden poängteras vikten av att den arkitektoniska och
miljömässiga utformningen blir genomtänkt.

-

I samband med projekteringen enligt ovanstående,
tillsammans med brottningsklubben och karateklubben,
lösa deras långsiktiga lokalbehov.

-

Uppdra åt förvaltningen Kultur och Fritid att finna
lösningar tillsammans med brottningsklubben och
karateklubben för deras tillfälliga lokalbehov.

-

Högst 2 miljoner kronor avsätts ur årets resultat till
Kultur- och fritidsnämnden för att dessa ska kunna ge
bidrag till föreningarnas extrakostnader för hyror och
andra kostnader som exempelvis resor som föreningarnas
försäkringar eller bidrag från annat håll inte finansierar.

-

Uppdra åt Kultur och Fritid att upprätta avtal med
respektive förening om krav på försäkringsskydd.

-

Högst 2 miljoner kronor avsätts ur årets resultat till Barnoch familjenämnden för att täcka tillfälliga lokallösningar
för skolans verksamhet.

-

350 000 kronor avsätts ur årets resultat för projektledning
och samordning av alla insatser för att uppnå maximal
nytta.

Utdragsbestyrkande
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§ 60, forts.
-

Högst 500 000 kronor avsätts ur årets resultat till Barnoch familjenämnden för att täcka inköp av idrottsmaterial
som gått förlorat i branden.

-

Uppdra åt det kommunägda bolaget Eifab att snarast
utreda och projektera samordningen av en nybyggnation
av bowlinghall i anslutning till byggandet av ett
äventyrsbad vid Karlsrobadet. Hallen bör i ett nytt
utförande ha 10 banor för att svara mot aktuell standard
och finansieras dels av försäkringsmedel och dels av att
det kommunala Industrifastighetsbolaget Eifab utökar
projektet med byggandet av äventyrsbad i Eslöv. Innan
projektet utökas skall förslag med kostnadsberäkning
tillställas kommunfullmäktige för beslut.

-

Inför budget 2011 pröva utökning av Kultur- och
fritidsnämndens ram för att täcka utökade driftkostnader
för ny bowlinghall från och med 2011/2012.

-

Uppdra åt kommunledningskontoret att vara samordnare
av samtliga insatser enligt ovan och att de särskilda
insatserna redovisas till kommunfullmäktige i samband
med bokslutsprognos 3, 2010.

Kommunfullmäktige riktar ett stort tack till alla som hjälper och
stödjer dem som drabbats av branden i Norrevångshallen.

Justerares signatur
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