
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämndens förenings-
utskott 
Plats: Kommunhuset, Udden 
Datum och tid: 2020-10-05 14.05 – 14.50 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum:  2020-10-08 
  
Paragrafer: 7-9 
  

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 2020-10-05  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott  
 2020-10-05 

 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 
Kenneth Lundström (M)  Annemon Piper (KV) 

Övriga närvarande 
Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Jessica Lindegren  Kultur- och fritidschef 
Maria Hedberg  Fritidskonsulent 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 7 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott godkänner dagordningen. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 8 Bufff Uppsala ansökan om bidrag 2021 
Diarienr 
SBN2020/72 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott  
1. beslutar avslå ansökan med hänvisning till Älvkarleby kommuns 

reglemente för föreningsstöd. 
2. ger förvaltningen i uppdrag att skriva ihop ett ärende till nämnden 

gällande handläggningen och hanteringen av föreningsstöd till 
regionala och nationellt föreningsverksamheter med stödjande social 
verksamhet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Bufff Uppsala är en nationell barnrättsorganisation med stödjande 
verksamhet för barn vars förälder eller familjemedlem är i fängelse, häkte 
eller frivård. Föreningen har en av 13 lokalföreningar i Uppsala sedan 2013 
och erhåller verksamhetsbidrag från Uppsala kommun samt ett antal 
hjälporganisationer och stiftelser.  
 
Föreningen anger i sin ansökan att det uppskattningsvis finns 151 barn i 
Älvkarleby kommun som har en frihetsberövad familjemedlem. 
Bufff Uppsala erbjuder målgruppen stöd på ett personligt plan. Föreningen 
anordnar regelbundet familjeutflykter och aktiviteter för barnen och deras 
anhöriga. De genomför besök på häkten och anstalter runt om i Sverige för 
att informera intagna föräldrar/familjemedlemmar om föreningens 
verksamhet. 
 
Bufff Uppsala ansöker om 75 000 kr i verksamhetsstöd från Älvkarleby 
kommun. 
 
Dialog har skett med Lena Isokivelä, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen. 
De betalar inte ut föreningsstöd och kommer inte hantera ansökan. 
 
I reglementet för föreningsstöd anges bland annat att verksamheten ska 
bedrivas i och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Ansökan om bidrag, Bufff Uppsala, 200915 
 Reglemente föreningsstöd 

  

4



  
 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
 Bufff Uppsala 
 Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen 
 Förvaltningschef  
 Fritidskonsulent 
 Kultur- och fritidschef 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 9 Ansökan om ekonomiskt stöd till investering 
Diarienr 
SBN2020/75 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar bevilja Älvkarleby 
Vattenskidklubb 75 000 kronor i ekonomiskt stöd till investering. 
Investeringsbidrag 70 000 kronor enligt ansökan samt 5 000 kronor för 
fraktkostnad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby vattenskidklubb ansöker om bidrag till investeringen av nyare 
båt. Deras nuvarande båt är 17 år gammal vilket medför höga reparations-
kostnader samt omodern teknik för tävlingsåkning. Föreningen har efter 
långt letande nu hittat en bättre begagnad båt för 400 tkr. För att lyckas köpa 
den saknas dock 50-70 tkr varpå föreningen ansöker om bidrag till 
investeringen motsvarande 70 tkr. 
 
Föreningen har i sommar fått ett uppsving med åkande barn/ungdomar. De 
har haft ett rekordår och båten har körts över 300 timmar, att jämföra med 
50-100 timmar på ett normalår. Föreningen har även fått ett uppsving 
gällande tävlingsverksamheten och framtiden ser ljus ut. 
 
Dialog med fritidskontoret har skett löpande gällandes investering av båt 
och problemet med att hitta en bättre begagnad båt. Föreningen har även 
ansökt och beviljats bidrag hos SISU Uppland. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Ansökan om ekonomiskt stöd till investering 

 
Beslutet lämnas till 
 Älvkarleby Vattenskidklubb 
 Kultur- och fritidschef 
 Fritidskonsulent 
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