Till Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun
Från Friluftsfrämjandet i HLM, Göingebygdens Biologiska Förening samt Hovdala Vänner
FÖRSLAG TILL BILDANDET AV ETT HOVDALARÅD
Bakgrund
Den 5 oktober 2005 tog kommunstyrelsen enhälligt beslut om att det skulle bildas ett
Hovdalaråd (Dnr 2005.334). Av beslutet framgår att: “Hovdalarådet är en sammanslutning av
lokala föreningar med ideellt engagemang och lokalkännedom avseende friluftsliv,
rekreation, natur- och kulturvärden. Rådet består dessutom av företrädare för kommunens
olika relevanta sektorer”. Som bakgrund till kommunstyrelsens beslut att bilda ett Hovdalaråd
angavs bl. a att: “kontinuerlig beslutsförankring och informationsspridning är helt
avgörande”. Detta Hovdalaråd har dock ännu inte bildats.
Övervägande
Hovdalarådet skall alltså vara en kanal för ömsesidig information rörande långsiktig planering
och skötsel av verksamheten på Hovdalaområdet. Ett Hovdalaråd fattar följaktligen inga
beslut men ger kommunen möjlighet till fortlöpande dialog och beslutsförankring. Tre
övergripande intresseområden kan utläsas i kommunstyrelsens beslut från 2005 rörande
Hovdalarådet. Dessa är Friluftsliv/rekreation, Natur och Kultur. Ett Hovdalaråd bör därför
innefatta representanter från föreningar som har ett brett engagemang inom något av dessa tre
intresseområden. I Hässleholms kommun finns tre sådana föreningar. Dessa är:
1. Friluftsfrämjandet i Hässleholm rörande Friluftsliv och rekreation.
2. Göingebygdens Biologiska Förening vad gäller Naturfrågorna i vid bemärkelse.
3. Hovdala Vänner beträffande frågor som rör Kultur och historia på Hovdala.
Det finns självklart därtill många föreningar som har specifika intresseområden eller
särintressen som kan beröra vissa sektorer av Hovdalaområdet. Alla sådana föreningar kan
självklart inte beredas en ordinarie plats i ett Hovdalaråd, men bör ges möjlighet att yttra sig i
de fall då just deras verksamhet berörs. Detta kan vid behov ske genom att en adjungerad
representant knytas till Hovdalarådet i varje enskilt och aktuellt fall.
Beslutsförslag.
Hovdalarådet bildas den 1 september 2010. Rådets sammansättning består av 7 representanter
enligt följande. Rådet leds av en ordförande (sammankallande) från kommunledningen. I
rådet ingår även en representant från vardera Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen
liksom från HIBAB. Från de lokala föreningarna ingår en representant vardera från Hovdala
Vänner, Göingebygdens Biologiska Förening och Friluftsfrämjandet i Hässleholm.
Rådet sammanträder minst två gånger per år (vår och höst) eller vid behov. Om någon
föreningsrepresentant önskar ett extramöte krävs att minst två föreningsrepresentanter
tillsammans begär detta skriftligt (minst en vecka i förväg) till rådets ordförande som är
ansvarig för att kalla medlemmarna i Hovdalarådet.
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