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Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 21 december 2020, kl. 17.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare
Ordinarie: Håkan Ekstrand (C) Ersättare: Sibylle Ekengren (M)

Tid och plats för justering

I omedelbar anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret Västra Storgatan

15, Gnesta

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

Information

Nr Diarienummer Ärende

1 KS.2020.327 Extra föreningsstöd till idrottsföreningar

2 KS.2020.330
Extra bidragsansökan från Gnesta Skyttegille och

Björnlunda IF

Johan Rocklind Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare
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Upprättad: 2020-12-18

Diarienummer: KS.2020.327

Kommunstyrelsen

Extra föreningsstöd till idrottsföreningar

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Hyresbefria föreningar som bokar anläggning per timma oktober - december

2020

2. Hyresbefria föreningar med fasta hyresavtal från juli - december 2020

3. Ge Kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att se över möjligheten för ökat

aktivitetsbidrag för perioden juli - december 2020

Sammanfattning

Föreningslivet i Gnesta kommun har drabbats hårt av coronapandemin. Träningar och

andra aktiviteter har ställts in. Idrottsanläggningar bokas och bokas av för föreningar

som hyr per timma. Föreningar med fasta hyresavtal sitter med löpande

hyreskostnader. Cuper, lägerverksamhet och matcher är stora inkomstkällor för många

föreningar som helt har ställts in. Att hyresbefria idrottsföreningar som hyr anläggning

av Gnesta kommun är ett sätt att hjälpa föreningslivet att överleva och de ges därmed

en möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet som gynnar folkhälsan på ett

positivt sätt.

Ärendebeskrivning

Föreningslivet i Gnesta kommun är starkt och har ett brett utbud av aktiviteter som

främjar folkhälsan i alla åldersgrupper. Den rådande coronapandemi drabbar

föreningslivet hårt ur ett ekonomiskt perspektiv. Idrotts- och friluftsföreningar bygger

delar av sin ekonomi på medlemsavgifter, men det är de övriga intäkterna som är

avgörande för föreningarnas överlevnad och det som gör att barn och unga kan ha en

aktiv fritid. Från mars månad ställdes de flesta aktiviteter in och intäkter för olika

evenemang, lägerverksamhet och matcher/ cuper försvann. Träningar har under

perioden genomförts för barn och unga.

För att ta reda på hur föreningslivet mådde genomfördes en enkätundersökning i

september. Vi saknade då svar från ett antal stora föreningar, som senare skickade ett

mejl till kommunalråden och kommunchef med en önskan om ett möte. Mötet skedde

den 5 november och fyra föreningar närvarade.
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Syftet med mötet var att höra vad föreningarna önskade för stöd för att klara den tuffa

tid som varit och faktiskt pågår just nu. Alla föreningar som hyr en eller flera

anläggningar av Gnesta kommun har olika grundförutsättningar. Tre föreningar hyr

hela eller delar av en anläggning för att bedriva verksamhet och har eget hyresavtal

med fasta hyreskostnader. Föreningar som hyr anläggning per timma har enligt

bokningsregler för hall- och planbokning möjlighet att avboka tre dagar innan och har

där med ingen kostnad.

Förvaltningen föreslår att:

Hyresbefria föreningar som bokar anläggning per timma oktober - december:

108 238 kr

Hyresbefria föreningar med fasta hyresavtal från juli - december 2020:

388 377 kr

För kommunen totalt förlorad intäkt/ föreningsstöd oktober - december 2020:

496 615 kr

Förvaltningens synpunkter

Föreningar med huvudsaklig barn- och ungdomsverksamhet som hyr lokal/ anläggning

med Gnesta kommun som hyresvärd föreslås befrias från hyra under perioden oktober

– december som ett stöd under denna prövande tid. De föreningar som har ett fast

hyresavtal med Gnesta kommun befrias från hyra även under perioden januari - mars

2021.

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån att Kommunikation och samverkan, som helhet bedöms gå med överskott

2020, så gör förvaltningen bedömningen att detta förslag på föreningsstöd kan tas

inom ramen för årets budget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-12-18

Sändlista

~ Chef Kommunikation och samverkan

~ Fritidschef

Anders Axelsson Anna Sandklef

Kommunchef Chef kommunikation och samverkan
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Malin Broquist

Fritidschef
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Kommunstyrelsen

Extra bidragsansökan från Gnesta Skyttegille

och Björnlunda IF

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja ett extra bidrag på 20 000 kr till Gnesta Skyttegille

2. Finansiering sker från befintlig bidragsbudget för fritidsenheten

3. Bevilja ett extra bidrag på 100 000 kronor till Björnlunda Idrottsförening

4. Finansiering sker från kommunikation och samverkan överskott för 2020

Sammanfattning

Två föreningar har inkommit med ansökningar för extra föreningsbidrag för

omständigheter föreningarna själva inte har kunnat påverka. Gnesta Skyttegille har

ansökt om ett bidrag på 24 500 kr för att nya bestämmelser har tagits fram och

anläggningen försågs med skjutförbud.

Björnlunda IFs föreningsbyggnad brann till stora delar ner i oktober 2020 och

försäkringsbolaget har beslutat att riva byggnaden och bygga nytt. Bidraget föreningen

ansöker om är kostnaden för självrisk och åldersavdrag på 113 284 kr.

För dessa händelser söker föreningarna extra stöd av Gnesta kommun för att kunna

fortsätta att bedriva sina verksamheter.

Ärendebeskrivning

Gnesta Skyttegille

Föreningen har inkommit med ansökan den 9 oktober till Gnesta kommun om

ekonomiskt bidrag på 49 000 kr. I juni utförde polisen en besiktning av Gnesta

skyttegilles skjutbana vid Sågartorp och utlyste därefter skjutförbud. Det gäller

skarpskytte som sker på 100, 200 och 300 m. Orsaken är nya bestämmelser som tagits

fram på basis av nya teorier om rikoschetter (bl.a på grund av kvistar i tavelställens

träkonstruktioner), som skiljer sig från de bestämmelser som banan har besiktigats

utifrån under 40 år. Föreningen måste därför vidta åtgärder för att höja kulfångsvallen

(skyddsvallen bakom tavlorna, se bifogad ritning), dels ersätta 12 tavelställ i trä med

kvistfritt boardmaterial och ersätta 12 tavlor där materialet inte får innehålla kvistar.

RF Sisu Sörmland har beviljat ett bidrag på 50 % av det ansökta beloppet.
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Föreningen söker därmed nu resterande summa på 24 500 kr av Gnesta kommun som

bidrag för det föreningen måste åtgärda.

Björnlunda IF

I slutet av oktober 2020 brann stora delar av Björnlunda IF byggnad med

omklädningsrum och samlingslokal. Mycket blev förstört och försäkringsbolaget har

gjort bedömningen att det ska rivas helt och byggas nytt.

Föreningen har nu, 2020 12 11 fått en preliminär totalkostnad vid återställande av den

brandskadade fastigheten på 113 284 kr ink moms som kommer att belasta föreningen.

Detta är tillsammans självrisk och åldersavdrag. Det är på den summan som föreningen

söker extra föreningsbidrag.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltingen föreslår att bevilja dessa bidrag då detta inte är något

föreningarna kunna förutse och inte heller kunnat ta höjd för dessa ekonomiska följder.

Ekonomiska konsekvenser

Bidraget till Gnesta skyttegille ryms inom ramen för Drift- och skötselbidrag. Bidraget

till Björnlunda IF tas av det bedömda överskottet på kommunikation och samverkan

2020.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej aplicerbart i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-12-18

Sändlista

~ Gnesta Skyttegille och Björnlunda idrottsförening

~ Chef kommunikation och samverkan

~ Fritidschef

Anders Axelsson Anna Sandklef

Kommunchef Chef kommunikation och samverkan

Malin Broquist

Fritidschef
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