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Halms
stads kommun sk
kapar ek
konomisk
ka förutsä
ättninga
ar för HBK
K
Genom
m ett tillskottt på fem miljoner
m
kroonor vill Halmstads kommun
k
gee förutsättn
ningar
för Hallmstad bolllklubb (HB
BK) att överrbrygga sin
na ekonomiiska probleem. Företrä
ädare
för Fem
mklövern occh Socialdeemokratern
na är gemeensamt överrens om attt ta fram ettt beslut
med deen inriktnin
ngen. Penga
arna ska beetalas tillba
aka i sin heelhet.
– Det ärr viktigt att skapa föruttsättningar fför HBK attt klara en ak
kut ekonomiisk situation
n. Vår
åtgärd ggrundar sig främst på en
n bedömninng av den ek
konomiska relationen m
mellan kom
mmunen
och bolllklubben. HBK
H
är ocksså en förebilld för verkssamma inom
m breddidrootten och dett är
värdefuullt för Halm
mstad att skaapa förutsätt
ttningar för ett elitlag in
nom en av llandets störssta
idrotter,, säger kom
mmunstyrelsens ordföran
ande Carl Frredrik Graf (M).
Företräddare för Hallmstad bollk
klubb tog ko
kontakt med Halmstads kommun tiidigare i hösstas för
att klaraa sin anstränngda ekonom
mi. Både fööreträdare fö
ör den politiiska majoritteten i Femk
klövern
och Soccialdemokraaterna är överens om attt ge HBK förutsättning
f
gar för att kkunna driva
verksam
mheten vidaare och bygg
ga upp ekonnomin igen. Innan peng
garna kan beetalas ut beh
höver
fullmäkktige godkännna beslutett, vilket förvväntas ske på
p sammantträdet i deceember.
a det handllar om en en
ngångsföretteelse och aatt pengarnaa ska
– Det ärr viktigt att poängtera att
betalas ttillbaka. Tilllskottet fun
ngerar även förebyggan
nde för att undvika
u
störrre ekonomiiska
förluster på längre sikt för kom
mmunen i foorm av till exempel
e
uteeblivna plannhyror eller
publikinntäkter, sägeer kommunrådet Anderrs Rosén (S
S).
Samtidiigt som pengarna betalaas ut regleraas de fordrin
ngar som Halmstads
H
koommun red
dan har
på HBK
K. Det innebbär att det faaktiskt utbettalda belopp
pet minskarr till cirka 3,,5 miljoner kronor.
– Vi harr gjort bedöömningen uttifrån att HB
BK under årret visat upp
p en styrelsee och lednin
ng som
tydligt aarbetar för en
e budget i balans.
b
Gennom åtgärdeen skapas fö
örutsättninggar både för
kommuunen att få tiillbaka fordrringar och fför HBK attt behålla sin
n elitlicens, säger Carl Fredrik
F
Graf (M
M).
Företräddarna för Feemklövern och
o Socialddemokratern
na är också överens
ö
om
m att breddid
drotten
för barnn och unga ska
s få ett tillfälligt försttärkt anslag
g år 2013 occh 2014 medd totalt tre miljoner
m
kronor. Satsningenn är upplagd
d så att förenningar och organinsatio
o
oner som beedriver

Halm
mstads kommun
n • Box 153, 301 05 Halmstad • Besöksadress:: Rådhuset • Rå
ådhuset • Tel 0335-13 70 00 • Fa
ax 035-13 73 08
8
Bankgiro 991
1-2171 • Plusgirro 11300-1 • ww
ww.halmstad.se
e

ST
TADSKONTORET
T

idrottsvverksamhet för
f barn och
h ungdomarr kommer attt kunna anssöka om penngar till sin
n
verksam
mhet.
– Genom
m satsningeen på breddiidrott förstäärker vi möjligheterna för
f våra föreeningar och
h för
ungdom
mar att utövaa sin idrott. Det här är eett steg i rättt riktning i vår ambitioon att vara en
e
idrottssttad för alla, säger Andeers Rosén (S
S).
kta:
För meer informattion kontak
Kommuunstyrelsenss ordförandee Carl Fredrrik Graf (M
M) 035-13 73
3 04
Kommuunråd Anderrs Rosén (S
S) 035-13 733 06

