
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämndens förenings-
utskott 
Plats: Sessionssalen 
Datum och tid: 2021-02-08 12.30 - 13.05 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum:  2021-02-09 
  
Paragrafer: 1-2 
  

Sekreterare:   

 Christina Bejerfjord  

Ordförande:   

 Magnus Grönberg  

Justerare:   

 Kenneth Lundström  

 

ANSLAG / BEVIS 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i 
kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-08  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott  
 2021-02-08 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Övriga närvarande 
Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Jessica Lindegren  Kultur- och fritidschef 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2021-02-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 1 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott godkänner dagordningen efter 
att punkt 4 utgår. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2021-02-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 2 Ansökan om akut ekonomiskt stöd 
Diarienr 
SBN2021/12 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar bevilja ett akut stöd 
med 72 500 kronor som regleras mot förfallna elfakturor för tiden juni-dec 
2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skutskärs IF bandy ansöker om ett akut föreningsstöd på 100 000 kr till 
följd av coronapandemin. Restriktionerna gör att föreningen helt tappat och 
tappar fortfarande stora intäkter vid hemmamatcherna. De uppskattar att 
fram t o m årsskiftet har man tappat drygt 250 000 kr. 
 
Elitidrott fortsätter trots pandemin. Föreningen har gjort bedömningen att 
dra ur damlaget ur serien skulle förutom en degradering till Allsvenskan och 
ekonomisk avgift till förbundet innebära även inkomstbortfall i form av 
brutna sponsoravtal.  
 
Nytt för i år är att kommunen står för föreningens elkostnader upp till 275 
tkr istället för ett driftbidrag. Hela driftbidraget har betalats ut i början av 
året eller t o m tidigare än så för att täcka kostnader som föreningen har. När 
det nu inte betalas ut ett driftbidrag i början av året saknar föreningen 
ekonomi för att betala eftersläpande el-fakturor för november och december.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20210202 
 Ansökan om akut ekonomiskt stöd till följd av coronapandemin,210201 

Beslutet lämnas till 
  xx, ordf. Skutskärs IF bandy 
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