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Protokoll för Samhällsbyggnadsnämndens 
föreningsutskott 

Plats: Älven 
Datum och tid: 2022-07-07, 15:00-15.30 
 

Justering  
Plats: Kommunhuset 
Datum och tid: 2022-07-07 
 
 
Paragrafer: § 1 - § 4 
 
 
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 2022-07-07  

Datum då anslaget sätts upp 2022-07-07  

Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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Beslutande 

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

Övriga närvarande 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Christina Bejerfjord                                                Utredningssekreterare 
Jessica Lindegren                                                    Kultur- och fritidshus 
Maria Hedberg                                                        Fritidskonsulent     
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§ 1 Godkännande av dagordning 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott godkänner dagordningen. 
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§ 2 Ansökan om extra ekonomiskt stöd, XXX 
 
Diarienr SBN/2022:53 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar avslå ansökan. Tekniska avdelningen 

har redan kompenserat XXX. 

Sammanfattning av ärendet 

XXX ansöker om extra ekonomisk stöd för händelser gällandes eltillförsel under den gångna 
säsongen. Skutskärs IP drabbades av ett antal oplanerade strömavbrott som påverkade 
föreningen märkbart. Förutom att föreningen fick hålla nere på sin kapacitet för att inte isen i 
ishallen skulle påverkas innebar elavbrotten både extra arbete för föreningen. Även 
anläggningen påverkades negativt då en av fyra kylkompressorer blev obrukbar och 
anläggningen fick köras med minskad kapacitet resten av säsongen. Efter säsongen har 
anläggningen reparerats, främst av de egna medlemmarna. Men även av tre firmor till en 
kostnad på sammanlagt 34 300 kr. 
Föreningen menar att de fel som uppkommit på anläggningen är utanför deras kontroll varpå 
de söker ersättning för utlägg och egna arbetsinsatser. 
Dialog med tekniska avdelningen har skett varpå en kompensation på 30 000 kr har givits. 
Den kompensationen är ersättning för händelsen och det extra arbete och kostnader som 
hädelsen orsakade.  
I ansökan lyfter föreningen även sin farhåga för ökade driftskostnader, el- och 
drivmedelskostnader, inför kommande säsong. De önskar en fortlöpande dialog med 
Älvkarleby kommun kring detta.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 20220617 

 Ansökan om extra ekonomiskt stöd, 20220601, XXX 

Beslutet lämnas till 

 Ordförande XXX 

 Fritidskonsulent 
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§ 3 Ansökan om bidrag för oförutsedd coronarelaterad händelse, 
XXX 

 
Diarienr SBN/2022:54 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar avslå ansökan. Föreningsutskottet har 

ej kompenserat föreningarna för enskilda Coronarelaterade händelser.  

Sammanfattning av ärendet 

XXX ansöker om extra ekonomisk stöd för coronarelaterad händelse.  
För att hålla nere på resandet och kostnaderna för damlaget hade föreningen bokat in två 
bortamatcher i Göteborg under en helg. Båda lagen blev drabbade av Covid den aktuella 
helgen varpå matcherna fick spelas senare vid två separata helger. Den ursprungliga planen 
med dubbelmatch innebar diselkostnad för egna minibussar (4 276 kr) och en 
hotellövernattning. När matcherna blev förlagda på två helger chartrades buss vilket innebar 
en reskostnad på 41 701 kr. Även då behövdes en hotallövernattning då ena matchen spelades 
tidigt på förmiddagen. Detta innebar en ökning av kostnaden för resorna med 37 425 kr. 
Kostnaden för en hotellövernattning blev samma. 
RF-SISU har kompenserat föreningen med 15 000 kr för den coronarelaterade kostnaden. 
Föreningen ansöker om ytterligare stöd från kommunen för att täcka den ökade resekostnaden 
som uppstod. 
 Tjänsteskrivelse 20220617 

 Ansökan om bidrag för oförutsedd coronarelaterad händelse 

Beslutet lämnas till 

 Ordförande i XXX 
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§ 4 Ansökan från XXX 
 
Diarienr SBN/2022:67 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar bevilja bidrag med 250 000 kronor till 

investeringen. 

Sammanfattning av ärendet 

XXX ansöker om föreningsstöd för ombyggnad av boxar. Boxarna är i mycket dåligt skick 
varpå det inte är en stor risk för skada för djur, personal och övriga medlemmar. Boxarna 
skick kan göra att de inhyrda säger upp sina kontrakt vilket i sin tur medför stort 
inkomstbortfall för föreningen. Drabbas föreningen av inkomstbortfall riskeras hela 
verksamheten.  
Enligt offert är kostnad för byte av boxar ca 365 000 kr plus kostnad för bakväggar i boxarna 
ca 20 000 kr. Arbetet med att byta boxarna görs ideellt av föreningen för att hålla kostnaden 
nere.  
Föreningsutskottet och tjänstepersoner på Kultur och fritid har besökt föreningen för att 
diskutera föreningens verksamhet och se anläggningen inkl. boxarna. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, Jessica Lindegren 2022-07-07 

 Ansökan till Kultur och fritid föreningsutskottet, styrelsen ÄRK, 2022-06-29 

 Föreningsutskottet besök vid ridhuset, 2022-06-15 

Barnperspektivet 

 Barn och ungdomar prioriteras vid fördelningen av föreningsstöd. Föreningens är en av tre 

föreningar som har den största barn och ungdomsverksamheten i kommunen.  

 Barn och ungas synpunkter har inte inhämtats. 

Beslutet lämnas till 

 XXX 

 Fritidskonsulent 
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