
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämndens förenings-
utskott 
Plats: Kommunhusets sessionssal 
Datum och tid: 2020-05-11 11.30 – 12.05 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum:  2020-05-14 
  
Paragrafer: 1-4 
  

Sekreterare:   

 Christina Bejerfjord  

Ordförande:   

 Magnus Grönberg  

Justerare:   

 Annemon Piper  

 

ANSLAG / BEVIS 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i 
kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-11  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott  
 2020-05-11 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Annemon Piper (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Kenneth Lundström (M)  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 
 2020-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SFU § 1 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar godkänna 
dagordningen efter tillägg av extra ärenden. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2020-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 2 Föreningar Corona 
Diarienr 
SBN2020/31 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar  
 kultur- och fritidsavdelningen skickar ut en enkät till föreningarna. 
 Skutskärs IF fotboll beviljas 10 tkr i kompletterande driftbidragsstöd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin påverkar våra föreningar på olika sätt och avdelningen har 
gjort några åtgärder för att underlätta. Bland annat tas inte någon taxa ut vid 
avbokning av hall samt skjuter upp begäran om att ta in årsmöteshandlingar.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att man skickar ut en enkät till alla 
föreningar för att få en lägesbild över hur man påverkas och vilken 
handlingsplan föreningarna har. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kultur- och fritidschef 
 Fritidskonsulent 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2020-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 3 Revidering av taxor och avgifter i sporthallar och ishall 
Diarienr 
SBN2020/16 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott föreslår Samhällsbyggnads-
nämnden att ta tillbaka beslutet från kommunfullmäktige att höja taxor och 
avgifter från och med 2020-08-01 enligt beslut SBN 2020-03-02 § 33.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta om en 
höjning med 30 % av taxan för gymnastiksalar, sporthallar, ishall och bastu. 
Taxan avrundas till jämna 5 kronor 2020-03-02 § 33.  
 
På grund av Coronapandemin får nuvarande taxor och avgifter fortsätta att 
gälla. 

 
Beslutsunderlag 
 SBN 2020-03-02 § 33 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 
 2020-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

FU § 4 Uppsägning av skötsel av Näsbodaspåret 
Diarienr 
SBN2020/10 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott beslutar köpa spårutrustning 
(spåraggregat, vält och snowgrabber), 2 st containrar och utegym av 
Älvkarleby Korpen för 40 tkr. 
 
Köpesumman betalas ut i oktober/november 2020 då köpet genomförs. 

 
Beslutet lämnas till 
 Älvkarleby Korpen 
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