
Utdragsbestyrkande

Protokoll för samhällsbyggnadsnämndens förenings-
utskott
Plats: Brandstationen, Skutskär

Datum och tid: 2018-03-05 16.15 - 17.00

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum: 2018-03-06

Paragrafer: 4-6

Sekreterare:

Christina Bejerfjord

Ordförande:

Magnus Grönberg

Justerare:

Roger Wilund

ANSLAG / BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i 
kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2018-03-05
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott
2018-03-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Magnus Grönberg (S)
Birgitta Thunholm (C)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Roger Wilund (S) Ulf Öman (V)

Övriga närvarande
Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Maria Hedberg Fritidskonsulent 
Christina Bejerfjord Utredningssekreterare
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Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott
2018-03-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

FU § 4 Godkännande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott godkänner dagordningen.
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Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott
2018-03-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

FU § 5 Ansökan om föreningsbidrag till ledlampor i Näsboda 
elljusspår

Diarienr
Sbn2018/18 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar om återremiss till 
förvaltningen. Korpen Skutskär får komplettera med redovisning av egen 
insats. 

Sammanfattning av ärendet 
Korpen Skutskär äger och står för driften av elljusspåret i Näsboda som 
består av 37 år gamla kvicksilverlampor. Dessa lampor börjar nu att gå 
sönder och föreningen har de senaste åren fått allt svårare att få tag i nya 
eller reservdelar till dem. Lamporna bör ersättas med ledlampor och 
föreningen har bifogat offert på det. Även en energideklaration har gjorts 
och som bifogas ansökan. Kostnaden för byte till LED-lampor beräknas bli 
275 000 kr. Föreningen har sökt anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet 
på 50 % av kostnaden och ansöker från kommunen om motsvarande 
summa, 137 500 kr. 

Föreningen bedriver ingen egen föreingsverksamhet i spåret. Under 2017 
byggde Korpen ideellt ett utegym i anslutning till motionsspåret och som 
kom att användas mycket av allmänheten. Motionsspåret är uppskattat och 
används flitigt året runt av kommunens invånare. Då det finns tillgång till 
snö spårar föreningen både 3 och 6 kilometers spår. Elljusspåret är 3 km. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, 20180223 
 ”Bidragsansökan: Ny belysning i Näsboda elljusspår”, Korpen Skutskär 
 Offert samt energideklaration. 

Beslutet lämnas till 
 Kultur och fritidschef 
 Fritidskonsulent 
  Korpen Skutskär 
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Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott
2018-03-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

FU § 6 Ansökan om kommunalt bidrag för bergvärme
Diarienr
Sbn2018/17 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar om återremiss till 
förvaltningen. Marma Folketshusförening får komplettera med redovisning 
av egen insats. 

Sammanfattning av ärendet 
Marma Folketshusförening har i många år kämpat med oljekostnaden för 
uppvärmning av huset samt att pannan är gammal. Föreningen har nu fått 
offerter på bergvärmeinstallation i huset och har gjort en ansökan till 
Boverket. Installation av bergvärme beräknas kosta 280 000 kr. Om 
Boverket beviljar bidrag krävs att kommunen också beviljat ett bidrag samt 
att det finns en finansieringsplan för projektet. I ansökan till Boverket 
ansöker föreningen om 140 000 kr i bidrag från Boverket och samma 
summa från kommunen. 

Föreningen har verksamhet i huset och under våren planerar ABF att ha 
verksamhet för invandrarkvinnor. Lägenheten som finns i huset kommer 
föreningen att försöka hyra ut som lägenhet för att få in hyresintäkter. Även 
föreningarna Marmabygden, Marma sportklubb och Marma fastighetsägare-
föreningen använder/nyttjar folkets hus. Folkets hus är den samlingslokal 
som finns i Marma då gamla skolan rivs. Under det senaste året har 
föreningen haft 6 sammankomster i egen regi och vid 44 tillfällen har 
föreningen haft lokalen uthyrd. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20180223, Jessica Lindegren 
 Ansökan om kommunalt bidrag, 20180221, XXX, 

Marma Folketshusförening 

Beslutet lämnas till 
 Kultur och fritidschef 
 Fritidskonsulent 
  Marma Folketshusförening 
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