
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämndens förenings-
utskott 
Plats:  
Datum och tid: 2021-04-12 12.25 - 12.40 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum:  2021-04-14 
  
Paragrafer: 3-5 
  

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 2021-04-12  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott  
 2021-04-12 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Mats Tegelberg (S)  Birgitta Thunholm (C) 

Övriga närvarande 
Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Jessica Lindegren  Kultur- och fritidschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
Maria Hedberg  Fritidskonsulent 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2021-04-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 3 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott godkänner dagordningen. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2021-04-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 4 Regler och riktlinjer för föreningsstöd och 
föreningsregister 

Diarienr 
SBN2021/24 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott föreslår Samhällsbyggnads-
nämnden godkänna revideringen av Regler och riktlinjer för föreningsstöd 
och föreningsregister. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet regler och riktlinjer för föreningsstöd har reviderats och även 
kompletteras med regler kring föreningsregistret som inte finns reglerat i 
något styrande dokument. 
All text med rubriken ”kommunalt registrerad förening” är nytt. Här 
beskrivs vad det innebär att vara en kommunalt registrerad förening. Vilket 
krävs för att kunna ansöka om föreningsstöd.  
All text med rubriken ”Föreningsregister” är nytt och tillagt. Här finns 
beskrivet vad som krävs för att få finnas med i föreningsregistret. 
Övriga revideringar som gjorts i dokumentet: 
Reglerna för föreningsstöd har kompletterats med: ”Föreningens verksamhet 
ska ha bedrivits under minst 9 månader”.  
Ansökan om föreningsstöd har kompletterats med: ”För att ansökan ska 
behandlas måste föreningen vara kommunalt registrerad”. 
Överenskommelse om föreningsstöd har kompletterats med texten om 
utbetalningstillfällena. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

 Regler och riktlinjer för föreningsstöd och föreningsregister 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2021-04-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 5 Ansökan föreningsstöd förstörd gräsbana (hoppäng) 
Diarienr 
SBN2021/33 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beviljar Älvkarleby ridklubb 
25 000 kronor för återställande och skyddsåtgärder av gräsbana. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby Ridklubb ansöker om föreningsstöd på grund av förstörda 
gräsbanor. 
 
Ridklubben har ett omgående behov att renovera gräsbanan som är belägen 
mellan ridhus och Dalälven. Då vildsvinen förorsakat stora skador och för 
att ängen åter skall kunna användas så måste föreningen återställa 
gräsytorna till tidigare skick. För dagen är ängen mer att likna vid en potatis 
åker efter vildsvinens framfart. 
 
Ridklubben har under det senaste åren haft stora problem med vildsvinen 
och har försökt på alla sätt och så långt det är möjligt att stoppa dom. 
Vid det senaste styrelsemötet så beslutade klubben att införskaffa den 
utrustning som behövs för att lösa problemet långsiktigt. Det vill säga 
elstaket, transformatorer och övriga tillbehör för att skydda ängen. 
Ängen har stor betydelse för alla ridande och är en plats där också tävlingar 
sker årligen. 
 
Älvkarleby Ridklubb har bedömt kostnaden för återställande och 
skyddsåtgärder mot vildsvinen på ca 55 000 kronor. Älvkarleby Ridklubb 
söker inget belopp för återställandet av ängen men är tacksamma för ett stöd 
från kommunen.  

 
Beslutsunderlag 
 Ansökan 210319 

 
Beslutet lämnas till 
  Kultur- och fritidschef 
  Älvkarleby ridklubb, 
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