
Kommunstyrelsen Kallelse - Kungörelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde
Måndagen den 7 mars 2022, kl. 13:00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare
Ordinarie: Oskar Sulin (V) Ersättare: Sibylle Ekengren (M)

Tid och plats för justering
Onsdagen den 9 mars 2022, kl. 09.00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15,
Gnesta

Allmänheten
Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning
digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 21, Ej offentliga 22

Nr Diarienummer Ärende

Informationsärenden

1 KS.2022.10 Lägesrapport Servicecenter

2 KS.2022.9
Information inför beslut på nästkommande nämnd -
Revidering vattenskyddsområde

3 KS.2022.8 Återrapportering Vatten/avlopp

Beslutsärenden kommunfullmäktige

4 KS.2022.12 Ansökan partistöd 2022



Kommunstyrelsen Kallelse - Kungörelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Johan Rocklind Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare

5 KS.2019.75 Motion - Inrätta ett jämställdhetsråd i Gnesta kommun

6 KS.2019.76
Motion - Anställ en jämställdhetsstrateg i Gnesta
kommun

7 KS.2019.136 Motion - Nödläge för klimatet

8 KS.2019.148
Motion - Kommunens arbete i enlighet med Agenda
2030

9 KS.2020.28
Motion - Jämställdhetsarbete med inriktningmot
pojkar, män och maskulinitetsfrågor

10 KS.2021.62
Motion - åtgärder för samgående med andra
kommunersmiljöenheter

11 KS.2022.36 Obesvarade motioner

Beslutsärenden kommunstyrelsen

12 KS.2022.46 Årsredovisning 2021 kommunstyrelsen

13 KS.2022.1
Ianspråktagande av investeringsmedel - ny
kontorsmodul till VA-enheten

14 KS.2021.393 Ny tryckstegring Björnlunda

15 KS.2022.47 Inköp av sandfilter

16 KS.2021.338 E-förslag- Padel

17 KS.2022.30 Ansökan gällande tält

18 KS.2022.61 Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

19 KS.2022.86 Ansökan om bidrag till uppförande av rink

20 KS.2022.6 Redovisning delegationsbeslut

21 KS.2022.5 Anmälningsärenden

Kommunchefen informerar

22 KS.2022.7 Kommunchefen informerar



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-03-03

Diarienummer: KS.2022.30

Kommunstyrelsen

Ansökan gällande tält

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja bidrag på 12 000 kr till Gnesta scoutkår

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkan, Fritidsenhetens budget

Ärendebeskrivning

Gnesta scoutkår ansöker om ett extra stöd/ bidrag för inköp av tält för

lägerverksamhet. Under pandemin har medlemsantalet vuxit och antalet deltagare på

sommarlägren har ökat. Förra sommaren tvingades föreningen låna tält för att få plats

till alla scouter. För att underlätta för föreningen att kunna öka antalet deltagare som

kan vara med på lägerverksamheter ansöker nu föreningen om ett extra bidrag för att

kunna arrangera flera sommaraktiviteter för barn och unga. Ansökan gäller två primus-

tält av modell Bifrost H6, vilka tillsammans rymmer 12 deltagare. Föreningen har

redan två tält av samma modell och vet att dom är lämpliga för ändamålet och att dom

är smidiga att packa. Ett tält kostar ca 6 195 kr, totalt 12 390 kr.

Förvaltningens synpunkter

Kommunikation och samverkan ställer sig positiv till föreningens ansökan om bidrag

för två stycken tält för att kunna bredda och utveckla lägerverksamheten för barn och

unga. Ärendet har beretts av Kultur- och Fritidsutskottet den 2 mars 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Denna ansökan om extra bidrag ryms inom befintlig budget för fritidsenheten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant för denna ansökan. Alla är välkomna att

delta i Gnesta scoutkårs verksamhet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Denna ansökan går inom ramen för delegationsordningen 11.4, övriga bidrag till

bidragsberättigade föreningar - upp till 2 prisbasbelopp, delegat Kultur- och

fritidsutskottet.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

2. Utdrag ur kultur- och fritidsutskottets protokoll 2022-03-02, § 1

3. Tjänsteskrivelse 2022 02 03

4. Ansökan gällande tält, Gnesta scoutkår

Sändlista

~ Gnesta scoutkår

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom

Anders Axelsson Malin Broquist

Kommunchef Fritidschef

www.gnesta.se


Kultur- och fritidsutskottet Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-02
Diarienummer: KS.2022.30

§ 1

Ansökan gällande tält

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Bevilja bidrag på 12 000 kr till Gnesta scoutkår

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget, drift- och skötselbidrag

3. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta scoutkår ansöker om ett extra stöd/ bidrag för inköp av tält för

lägerverksamhet. Under pandemin har medlemsantalet vuxit och antalet deltagare på

sommarlägren har ökat. Förra sommaren tvingades föreningen låna tält för att få plats

till alla scouter. För att underlätta för föreningen att kunna öka antalet deltagare som

kan vara med på lägerverksamheter ansöker nu föreningen om ett extra bidrag för att

kunna arrangera flera sommaraktiviteter för barn och unga. Ansökan gäller två primus-

tält av modell Bifrost H6, vilka tillsammans rymmer 12 deltagare. Föreningen har

redan två tält av samma modell och vet att dom är lämpliga för ändamålet och att dom

är smidiga att packa. Ett tält kostar ca 6 195 kr, totalt 12 390 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022 02 03

2. Ansökan gällande tält, Gnesta scoutkår

Tjänsteförslag
1. Bevilja bidrag på 12 000 kr till Gnesta scoutkår

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget, drift- och skötselbidrag

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas till kommunstyreslen. Rubriken ändras till

"Förslag till beslut i kommunstyrelsen" och ärendet justeras direkt.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsutskottet bifaller ordförandens förslag.



Kultur- och fritidsutskottet Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gnesta scoutkår

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom



Kultur- och fritidsutskottet Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-02-03

Diarienummer: KS.2022.30

Kultur- och fritidsutskottet

Ansökan gällande tält

Förslag till beslut i kultur- och fritidsutskottet

1. Bevilja bidrag på 12 000 kr till Gnesta scoutkår

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget, drift- och skötselbidrag

Ärendebeskrivning

Gnesta scoutkår ansöker om ett extra stöd/ bidrag för inköp av tält för

lägerverksamhet. Under pandemin har medlemsantalet vuxit och antalet deltagare på

sommarlägren har ökat. Förra sommaren tvingades föreningen låna tält för att få plats

till alla scouter. För att underlätta för föreningen att kunna öka antalet deltagare som

kan vara med på lägerverksamheter ansöker nu föreningen om ett extra bidrag för att

kunna arrangera flera sommaraktiviteter för barn och unga. Ansökan gäller två primus-

tält av modell Bifrost H6, vilka tillsammans rymmer 12 deltagare. Föreningen har

redan två tält av samma modell och vet att dom är lämpliga för ändamålet och att dom

är smidiga att packa. Ett tält kostar ca 6 195 kr, totalt 12 390 kr.

Förvaltningens synpunkter

Kommunikation och samverkan ställer sig positiv till föreningens ansökan om bidrag

för två stycken tält för att kunna bredda och utveckla lägerverksamheten för barn och

unga.

Ekonomiska konsekvenser

Denna ansökan om extra bidrag ryms inom befintlig budget för fritidsenheten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant för denna ansökan. Alla är välkomna att

delta i Gnesta scoutkårs verksamhet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Denna ansökan går inom ramen för delegationsordningen 11.4, övriga bidrag till

bidragsberättigade föreningar - upp till 2 prisbasbelopp, delegat Kultur- och

fritidsutskottet.

www.gnesta.se


Kultur- och fritidsutskottet Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022 02 03

2. Ansökan gällande tält, Gnesta scoutkår

Sändlista

~ Gnesta scoutkår

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom

Anders Axelsson Malin Broquist

Kommunchef Fritidschef

www.gnesta.se


; 

Hej Gnesta Kommun! " 
Skriver å Gnesta scoutkårs vägnar en spontan bidragsansökan gällande tält för, främst, 
sommarläger då kåren under pandemin har vuxit i medlemsantal vilket vi tycker är 
jätteroligt. Detta medför dock att antalet medföljande deltagare på sommarläger har ökat. I 
somras hade vi ett kårläger där vi var tvungna att låna två tält för att få plats med alla 
scouter. 

Därför har styrelsen beslutat att skicka en bidragsansökan till Gnesta kommun för i ett försök 
att få hjälp med att kunna engagera barn och ungdomar i sommaraktiviteter. 
Bidragsansökan gäller två (2) stycken Primus-tält av modell Bifrost H6, vilka tillsammans 
rymmer 12 stycken scouter. En sökning på prisjakt.nu resulterade i priser från 6195kr styck 
för dessa tält, utan kampanjpris. Scoutkåren har sedan tidigare likadana tält i sin ägo, och vet 
att dessa är smidiga att packa samt att använda på scoutläger och vill därför köpa in två fler 
av dessa tält. 

Den önskvärda summan för bidrag är således 12390kr. 

2022-01-18 

Daniel Karlsson 
Kassör 

Gnesta scoutkår 



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-03-03

Diarienummer: KS.2022.86

Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag till uppförande av rink

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja bidrag på 34 000 kr till IFK Gnesta

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkans, Fritidsenhetens budget.

Ärendebeskrivning

IFK Gnesta ansöker om bidrag till uppförande av rink för att i första hand att användas

till innebandyspel utomhus. Ansökt belopp av Gnesta kommun är 50%, 54 323 kronor,

av den totala summan, 108 645 kr.

50 % kommer att ansökas om från RF SISU Sörmland.

Rinken är tänkt att placeras i anslutning till Gnesta sporthall men likväl vara mobil så

att den går att använda vid arrangemang som inte kan genomföras i direkt anslutning

till Hagstumosse idrottsplats. Rinken skall skötas och förvaras genom IFK Gnestas

försorg men då den är uppställd (under sommarmånaderna) också fritt kunna nyttjas

av allmänheten.

Bakgrund:

Den period som färgats av rådande pandemi har visat sig ställa nya krav på oss som

idrottsförening. Traditionella träningsformer inomhus, matchspel och

föräldramedverkan har omöjliggjorts av på grund av risk för smittspridning och detta

har fått stora konsekvenser för oss som förening. Både ekonomiskt och de facto av att

barn och ungdomar valt att avsluta sin aktivitet hos oss.

IFK kommer i höst när innebandysäsongen drar i gång igen vara tvungna att jobba hårt

för att få barn och ungdomar att söka sig till vår verksamhet igen. Beroende av hur

höstens smittspridningsläge ser ut måste vi också förbereda oss på hur vi skall kunna

bibehålla den verksamhet vi har om vi blir tvungna att verka under eventuellt nya

restriktioner.

Projektbeskrivning:

En utomhusrink på 10 * 20 meter, bestående av sarg, två stycken målburar, anpassat

utomhusgolv, 10 stycken innebandyklubbor (för allmänheten att låna), bollar samt en

skylt med texten ”Här bjuder IFK Gnesta - samt sponsorernas namn - alla som vill en

möjlighet att spela innebandy”.



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Syftet för IFK Gnesta med inköpet av rink är flera:

 Erbjuda möjlighet till spontanidrottande i form av innebandyspel både till dem
som inte valt att vara med i en förening men också till dem som vill spela när
man inte har ordinarie träningstid.

 Möjlighet att flytta rinken till platser där man inte kan utöva innebandy
utomhus exempelvis på skolgårdar el. dylikt.

 Bedriva verksamhet utomhus ifall att restriktioner som i år gör att vi inte tillåts
vara inomhus.

Målet med projektet är således att kunna bedriva verksamhet för att bibehålla

medlemmars intresse för sport men också få fler barn och ungdomar att söka sig till

IFK Gnesta.

Ekonomisk kalkyl:

Sarg Unihoc – offert av Intersport Södertälje 10*20m. 49 900

Målburar Unihoc - offert av Intersport Södertälje 2 st. 2 800

Utomhusgolvc Bergo – enligt Byggmax hemsida 250kvm. 53 500

Beskrivande plåtskylt - enligt Skyltmax hemsida. 2 245

Arbetsinsats 10 timmar – enligt RF;s schablon. 2 000

Totalsumma: 108 645

Förvaltningens synpunkter

Kommunikation och samverkan ställer sig positivt till detta projekt. Ärendet är berett

av Kultur- och fritidsutskottet den 2 mars 2022.

Ett bra initiativ för att återstarta föreningens verksamhet efter en tuff tid av pandemin

och att ge barn och unga en möjlighet att prova på innebandy, även i ytterorterna. Detta

projekt främjar folkhälsa och aktivitet för alla.

Sargen med tillhörande golv ska vara placerad på grusplanen i anslutning till Gnesta

sporthall för att undvika skador på bilar på parkeringen när den är monterad vid

Hagstumosse IP. Förvaring av sargen kommer att vara i förrådet i Gnestahallen och

golvet i IFKs egna förråd vid Sportstugan. Detta är förankrat med ordförande i IFK

Gnesta via telefonsamtal.

Ekonomiska konsekvenser

Ansökan om 54 323 kr ryms inte inom befintlig budget för fritidsverksamheten. Inom

budget för fritidsverksamheten ryms ett bidrag på 34 000 kr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant för denna ansökan. Denna utrustning

kommer att vara tillgänglig för alla.



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Denna ansökan går inom ramen för delegationsordningen 11.4, övriga bidrag till

bidragsberättigade föreningar - upp till 2 prisbasbelopp, delegat Kultur- och

fritidsutskottet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

2. Utdrag ur kultur-och fritidsutskottets protokoll 2022-03-02, § 3

3. Tjänsteskrivelse 2022 02 18

4. Ansökan om bidrag till uppförande av rink

5. E-post

Sändlista

~ IFK Gnesta

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom

Anders Axelsson Malin Broquist

Kommunchef Fritidschef



Kultur- och fritidsutskottet Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-02
Diarienummer: KS.2022.86

§ 3

Ansökan om bidrag till uppförande av rink

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Bevilja bidrag på 34 000 kr till IFK Gnesta

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget för föreningsbidrag

3. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
IFK Gnesta ansöker om bidrag till uppförande av rink för att i första hand att användas

till innebandyspel utomhus. Ansökt belopp av Gnesta kommun är 50%, 54 323 kronor,

av den totala summan, 108 645 kr.

50 % kommer att ansökas om från RF SISU Sörmland.

Rinken är tänkt att placeras i anslutning till Gnesta sporthall men likväl vara mobil så

att den går att använda vid arrangemang som inte kan genomföras i direkt anslutning

till Hagstumosse idrottsplats. Rinken skall skötas och förvaras genom IFK Gnestas

försorg men då den är uppställd (under sommarmånaderna) också fritt kunna nyttjas

av allmänheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022 02 18

2. Ansökan om bidrag till uppförande av rink

3. E-post

Tjänsteförslag
1. Bevilja bidrag på 34 000 kr till IFK Gnesta

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget för föreningsbidrag



Kultur- och fritidsutskottet Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas till kommunstyreslen. Rubriken ändras till

"Förslag till beslut i kommunstyrelsen" och ärendet justeras direkt.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ IFK Gnesta

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom



Kultur- och fritidsutskottet Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-02-18

Diarienummer: KS.2022.86

Kultur- och fritidsutskottet

Ansökan om bidrag till uppförande av rink

Förslag till beslut i kultur- och fritidsutskottet

1. Bevilja bidrag på 34 000 kr till IFK Gnesta

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget för föreningsbidrag

Ärendebeskrivning

IFK Gnesta ansöker om bidrag till uppförande av rink för att i första hand att användas

till innebandyspel utomhus. Ansökt belopp av Gnesta kommun är 50%, 54 323 kronor,

av den totala summan, 108 645 kr.

50 % kommer att ansökas om från RF SISU Sörmland.

Rinken är tänkt att placeras i anslutning till Gnesta sporthall men likväl vara mobil så

att den går att använda vid arrangemang som inte kan genomföras i direkt anslutning

till Hagstumosse idrottsplats. Rinken skall skötas och förvaras genom IFK Gnestas

försorg men då den är uppställd (under sommarmånaderna) också fritt kunna nyttjas

av allmänheten.

Bakgrund:

Den period som färgats av rådande pandemi har visat sig ställa nya krav på oss som

idrottsförening. Traditionella träningsformer inomhus, matchspel och

föräldramedverkan har omöjliggjorts av på grund av risk för smittspridning och detta

har fått stora konsekvenser för oss som förening. Både ekonomiskt och de facto av att

barn och ungdomar valt att avsluta sin aktivitet hos oss.

IFK kommer i höst när innebandysäsongen drar i gång igen vara tvungna att jobba hårt

för att få barn och ungdomar att söka sig till vår verksamhet igen. Beroende av hur

höstens smittspridningsläge ser ut måste vi också förbereda oss på hur vi skall kunna

bibehålla den verksamhet vi har om vi blir tvungna att verka under eventuellt nya

restriktioner.

Projektbeskrivning:

En utomhusrink på 10 * 20 meter, bestående av sarg, två stycken målburar, anpassat

utomhusgolv, 10 stycken innebandyklubbor (för alllmänheten att låna), bollar samt en

skylt med texten ”Här bjuder IFK Gnesta - samt sponsorernas namn - alla som vill en

möjlighet att spela innebandy”.



Kultur- och fritidsutskottet Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Syftet för IFK Gnesta med inköpet av rink är flera:

 Erbjuda möjlighet till spontanidrottande i form av innebandyspel både till dem
som inte valt att vara med i en förening men också till dem som vill spela när
man inte har ordinarie träningstid.

 Möjlighet att flytta rinken till platser där man inte kan utöva innebandy
utomhus exempelvis på skolgårdar el. dylikt.

 Bedriva verksamhet utomhus ifall att restriktioner som i år gör att vi inte tillåts
vara inomhus.

Målet med projektet är således att kunna bedriva verksamhet för att bibehålla

medlemmars intresse för sport men också få fler barn och ungdomar att söka sig till

IFK Gnesta.

Ekonomisk kalkyl:

Sarg Unihoc – offert av Intersport Södertälje 10*20m. 49 900

Målburar Unihoc - offert av Intersport Södertälje 2 st. 2 800

Utomhusgolvc Bergo – enligt Byggmax hemsida 250kvm. 53 500

Beskrivande plåtskylt - enligt Skyltmax hemsida. 2 245

Arbetsinsats 10 timmar – enligt RF;s schablon. 2 000

Totalsumma: 108 645

Förvaltningens synpunkter

Kommunikation och samverkan ställer sig positivt till detta projekt. Ett bra initiativ för

att återstarta föreningens verksamhet efter en tuff tid av pandemin och att ge barn och

unga en möjlighet att prova på innebandy, även i ytterorterna. Detta projekt främjar

folkhälsa och aktivitet för alla.

Sargen med tillhörande golv ska vara placerad på grusplanen i anslutning till Gnesta

sporthall för att undvika skador på bilar på parkeringen när den är monterad vid

Hagstumosse IP. Förvaring av sargen kommer att vara i förrådet i Gnestahallen och

golvet i IFKs egna förråd vid Sportstugan. Detta är förankrat med ordförande i IFK

Gnesta via telefonsamtal.

Ekonomiska konsekvenser

Ansökan om 54 323 kr ryms inte inom befintlig budget för fritidsverksamheten. Inom

budget för fritidsverksamheten ryms ett bidrag på 34 000 kr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant för denna ansökan. Denna utrustning

kommer att vara tillgänglig för alla.



Kultur- och fritidsutskottet Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Denna ansökan går inom ramen för delegationsordningen 11.4, övriga bidrag till

bidragsberättigade föreningar - upp till 2 prisbasbelopp, delegat Kultur- och

fritidsutskottet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022 02 18

2. Ansökan om bidrag till uppförande av rink

3. E-post

Sändlista

~ IFK Gnesta

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom

Anders Axelsson Malin Broquist

Kommunchef Fritidschef



.

IFK Gnesta Organisationsnummer: E-post: Adress:

819000-0698 Ifkgnesta@gmail.com Hagstumosse Idrottsplats
646 30 Gnesta

Gnesta Kommun

640 80 Gnesta

Vänligen!

IFK Gnesta vill med detta brev ansöka om bidrag till uppförande av rink för att i första hand att användas till
innebandyspel utomhus.

Rinken är tänkt att placeras i anslutning till Gnesta sporthall men likväl vara mobil så att den går att använda vid
arrangemang som inte kan genomföras i direkt anslutning till Hagstumosse idrottsplats. Rinken skall skötas och
förvaras genom IFK Gnestas försorg men då den är uppställd (under sommarmånaderna) också fritt kunna
nyttjas av allmänheten. Se bifogad projektplan.

Den totala beräknade kostnaden för projektet är enligt bifogad ekonomisk plan 108 645 kr så sökta
projektmedel för IFK Gnestas utomhusrink är således 54 400kr. resterande projektmedel är tänkt täckas av
återstartsbidrag från RF, privata gåvor och sponsorintäkter och inte belasta föreningens eget kapital.

Med vänliga hälsningar

Peter Lifvenhage
Ordförande IFK Gnesta



.

Projektplan Uterink IFK Gnesta

Projektledare: Peter Lifvenhage, ordförande IFK Gnesta

Bakgrund:

Den period som färgats av rådande pandemi har visat sig ställa nya krav på oss som idrottsförening. Traditionella träningsformer
inomhus, matchspel och föräldramedverkan har omöjliggjorts av på grund av risk för smittspridning och detta har fått stora
konsekvenser för oss som förening. Både ekonomiskt och de facto av att barn och ungdomar valt att avsluta sin aktivitet hos oss.
Vi kommer i höst när innebandysäsongen drar i gång igen vara tvungna att jobba hårt för att få barn och ungdomar att söka sig
till vår verksamhet igen. Beroende av hur höstens smittspridningsläge ser ut måste vi också förbereda oss på hur vi skall kunna
bibehålla den verksamhet vi har om gällande restriktioner kvarstår.
Som del i vårt arbete att utöka vår verksamhet och få fler barn och ungdomar att välja vår fina sport är att inhandla
anlägga/införskaffa en rink för utomhusbruk.

Projektbeskrivning:

En utomhusrink på 10 * 20 meter, bestående av sarg, två stycken målburar, anpassat utomhusgolv, 10 stycken innebandyklubbor
(för alllmänheten att låna), bollar samt en skylt med texten ”Här bjuder IFK Gnesta - samt sponsorernas namn - alla som vill en
möjlighet att spela innebandy”.

Mål och syfte:

Syftet med inköpet av rink är flera:

 Vill vi kunna erbjuda möjlighet till spontanidrottande i form av innebandyspel både till dem som inte valt att vara med i
en förening men också till dem som vill spela när man inte har ordinarie träningstid.

 Vill vi ha möjlighet att flytta rinken till platser där man inte kan utöva innebandy utomhus exempelvis på skolgårdar el.
dylikt.

 Vi vill kunna bedriva vår verksamhet utomhus ifall att restriktioner som i år gör att vi inte tillåts vara inomhus.

Målet med projektet är således att kunna bedriva verksamhet för att bibehålla våra medlemmars intresse för vår sport men också
få fler barn och ungdomar att söka sig till vår förening.

Ekonomisk kalkyl:

Sarg Unihoc – offert av Instersport Södertälje 10*20m. 49 900
Målburar Unihoc - offert av Instersport Södertälje 2 st. 2 800
Utomhusgolvc Bergo – enligt Byggmax hemsida 250kvm. 53 500
Beskrivande plåtskylt - enligt Skyltmax hemsida. 2 245
Arbetsinsats 10 timmar – enligt RF;s schablon. 2 000

Totalsumma: 108 645

Planens ”fasta” placering:

7





 
 
From: 
Sent: Thursday, February 17, 2022 2:42:55 PM
To: Malin Broquist <Malin.Broquist@gnesta.se>
Cc: Anna Ekström <Anna.Ekstrom@gnesta.se>
Subject: Projekt Mobil Innebandyrink 
 
Hej Malin!

Skickar över en ny och uppdaterad projektplan över vår utomhusrink.

Vi söker alltså bidrag från Gnesta kommun på halva projektets konstnad.

För att vi skall kunna söka hälften av beloppet från RF-SISU så behöver vi ha en skriftlig 
garanti på att vi får förvara den i Gnesta kommuns lokaler. (Vi kommer att slänga den 
gamla sargen om står i Tennishallen och byta ut den mot sargen som projektet omfattar. 
Således gör vi inget anspråk på ytterligare förrådsutrymme.)

Finns det möjlighet att få ett sådan garanti? Annars tar inte RF-SISU emot vår ansökan.

 

Med vänlig hälsning

Pekka

 



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-03-03

Diarienummer: KS.2022.61

Kommunstyrelsen

Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja bidrag på 8 500 kr till OK Klemmingen

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkan, Fritidsenhetens budget

Ärendebeskrivning

OK Klemmingen har under ett antal år varit aktiva i ett friskvårdsprojekt, Hitta-ut.

Nu kommer Björnlunda finnas med i detta frisk- och hälsovårdsprojekt. I Björnlunda

kommer området omfatta samhället, runt hembygdsgården, Skansberget,

Welandersborg och skogen omkring kyrkan.

Projektet syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra

orienteringskartor för boende genom en informationstidning/ karta som delas ut till

alla hushåll. På kartorna finns ett antal checkpoints, allt från lätta i närområdet till lite

svårare ute i terrängen, men det finns checkpoints för alla.

Under 2021 registrerades 800 deltagare och 18 000 registrerade checkpoints.

Kostnaderna går till licensavtal med orienteringsförbundet inklusive digitala

plattformar 5 000 kr och 3 500 kr för nya kontrollpinnar för utökning av Björnlunda.

Under kommande år avser föreningen att utöka med flera orter i Gnesta kommun.

Förvaltningens synpunkter

Kommunikation och samverkan ställer sig positiv till föreningens ansökan om bidrag

för fortsatt aktivitet i Gnesta och att man nu inkluderar Björnlunda i detta projekt är

mycket positivt. Detta projekt främjar folkhälsa och aktivitet för alla. Ärendet har

beretts av Kultur- och fritidsutskottet den 2 mars 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Denna ansökan om extra bidrag ryms inom befintlig budget för fritidsenheten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant för denna ansökan. Alla är välkomna att

delta i OK Klemmingens verksamhet.



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Denna ansökan går inom ramen för delegationsordningen 11.4, övriga bidrag till

bidragsberättigade föreningar - upp till 2 prisbasbelopp, delegat Kultur- och

fritidsutskottet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

2. Utdrag ur kultur och fritidsutskottets protokoll 2022-03-02, § 2

3. Tjänsteskrivelse 2022 02 10

4. Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

Sändlista

~ OK Klemmingen

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom

Anders Axelsson Malin Broquist

Kommunchef Fritidschef



Kultur- och fritidsutskottet Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-02
Diarienummer: KS.2022.61

§ 2

Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Bevilja bidrag på 8 500 kr till OK Klemmingen

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget för föreningsbidrag

3. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet
OK Klemmingen har under ett antal år varit aktiva i ett friskvårdsprojekt, Hitta-ut.

Nu kommer Björnlunda finnas med i detta frisk- och hälsovårdsprojekt. I Björnlunda

kommer området omfatta samhället, runt hembygdsgården, Skansberget,

Welandersborg och skogen omkring kyrkan.

Projektet syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra

orienteringskartor för boende genom en informationstidning/ karta som delas ut till

alla hushåll. På kartorna finns ett antal checkpoints, allt från lätta i närområdet till lite

svårare ute i terrängen, men det finns checkpoints för alla.

Under 2021 registrerades 800 deltagare och 18 000 registrerade checkpoints.

Kostnaderna går till licensavtal med orienteringsförbundet inklusive digitala

plattformar 5 000 kr och 3 500 kr för nya kontrollpinnar för utökning av Björnlunda.

Under kommande år avser föreningen att utöka med flera orter i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022 02 10

2. Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

Tjänsteförslag
1. Bevilja bidrag på 8 500 kr till OK Klemmingen

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget för föreningsbidrag

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas till kommunstyreslen. Rubriken ändras till

"Förslag till beslut i kommunstyrelsen" och ärendet justeras direkt.



Kultur- och fritidsutskottet Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kultur- och fritidsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ OK Klemmingen

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom



Kultur- och fritidsutskottet Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-02-10

Diarienummer: KS.2022.61

Kultur- och fritidsutskottet

Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

Förslag till beslut i kultur- och fritidsutskottet

1. Bevilja bidrag på 8 500 kr till OK Klemmingen

2. Finansiera detta från Fritidsenhetens budget för föreningsbidrag

Ärendebeskrivning

OK Klemmingen har under ett antal år varit aktiva i ett friskvårdsprojekt, Hitta-ut.

Nu kommer Björnlunda finnas med i detta frisk- och hälsovårdsprojekt. I Björnlunda

kommer området omfatta samhället, runt hembygdsgården, Skansberget,

Welandersborg och skogen omkring kyrkan.

Projektet syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra

orienteringskartor för boende genom en informationstidning/ karta som delas ut till

alla hushåll. På kartorna finns ett antal checkpoints, allt från lätta i närområdet till lite

svårare ute i terrängen, men det finns checkpoints för alla.

Under 2021 registrerades 800 deltagare och 18 000 registrerade checkpoints.

Kostnaderna går till licensavtal med orienteringsförbundet inklusive digitala

plattformar 5 000 kr och 3 500 kr för nya kontrollpinnar för utökning av Björnlunda.

Under kommande år avser föreningen att utöka med flera orter i Gnesta kommun.

Förvaltningens synpunkter

Kommunikation och samverkan ställer sig positiv till föreningens ansökan om bidrag

för fortsatt aktivitet i Gnesta och att man nu inkluderar Björnlunda i detta projekt är

mycket positivt. Detta projekt främjar folkhälsa och aktivitet för alla.

Ekonomiska konsekvenser

Denna ansökan om extra bidrag ryms inom befintlig budget för fritidsenheten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant för denna ansökan. Alla är välkomna att

delta i OK Klemmingens verksamhet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument



Kultur- och fritidsutskottet Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Denna ansökan går inom ramen för delegationsordningen 11.4, övriga bidrag till

bidragsberättigade föreningar - upp till 2 prisbasbelopp, delegat Kultur- och

fritidsutskottet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022 02 10

2. Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

Sändlista

~ OK Klemmingen

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom

Anders Axelsson Malin Broquist

Kommunchef Fritidschef



ANSÖKAN OM BIDRAG FRÅN GNESTA KOMMUN TILL HÄLSO OCH

FRISKVÅRDSPROJEKTET HITTAUT, NU ÄVEN I BJÖRNLUNDA.

OK Klemmingen har under ett antal år delat ut Informationstidning i 7500 ex i Gnesta med

omnejd. Mittuppslaget innehåller Hittaut kartan, nu till 2022 kommer tidningen även att

innehålla en karta över Björnlunda

Hittaut är alltså ett friskvårdsprojekt som vi genomför för tredje gången som syftar till att

uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra orienteringskartor för boende. Kartorna

skall inkludera närområde för att ge alla möjlighet att på ett enkelt sätt ta sig ut. På kartan

finns särskilda platser utmärkta, checkpoints, och med kartan skall deltagarna hitta dessa.

Det finns enklare checkpoints i det absoluta närområdet samt lite svårare i terrängen en bit

bort. Det ska finnas checkpoints för alla även för de med funktionshinder eller de som vill ta

med barnvagn.

Hittaut genomförs på ett 90 tal platser i landet och genom ett omfattande enkät har

framkommit bl.a. följande

* Könsfördelningen jämn

* Alla åldrar från barn till gammal. Stort deltagande mellan 20-70år

* 92% säger sig delta kommande år

* Deltagaren hittar ut främst för att få fysisk aktivitet, utmaningen är att hitta checkpointsen,

och för att komma ut i naturen och hitta nya platser.

Mer info om konceptet finns på hemsidan www.hittaut.nu

OK Klemmingen tänker genomföra en Hittaut satsning de kommande åren.

2021 hade vi nästan 800 registrerade deltagare och 18000 registrerade checkpoints.

Kartorna har delats ut till alla hushåll i tätorterna samt stora delar av landsbygden som

uppslag i vår infotidning. I övrigt kommer kartor/tidningar finnas för avhämtning på

medborgarkontoret ,bokhandeln och några platser i Björnlunda.

Projektet innebär en hel del kostnader för klubben. De direkta kostnaderna för 2022 är

följande

2022

Licensavtal med Orienteringsförbundet ink digital plattformar 5000:-

Nya kontrollpinnar för utökning i Björnlunda 3500:-

Totalt 8500:-
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