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Regelverk för bidrag till förening för verksamhetsdrift anläggningar
Dnr KFN18/85-605

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2018 beslutat att verksamhetsansvar med
tillhörande budgetposter för kommunens idrottsanläggningar överförs från
Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden från 2019.
Bakgrunden till överföringen är det arbete som fastighetskontoret/teknik- och
exploateringskontoret samt kultur och fritidskontoret under senare år bedrivit.
Uppdraget har varit att göra en genomgripande kartläggning av kommunens
olika arrenden och hyresavtal med föreningslivet om anläggningar och lokaler.
Det långsiktiga syftet med uppdraget är att ge allmänheten tillträde till
kommunens idrottsanläggningar med långsiktigt hållbara driftsformer samt
tydliga och jämlika stödformer till idrottsföreningar som sköter/driver
kommunens idrottsanläggningar.
Med kartläggningen som grund har en klassificering av
anläggningarna/lokalerna gjorts utifrån nyttjande och typ av avtal med
indelning i olika grupper. Den nu aktuella överföringen från TN till KFN är
idrottsanläggningar, föreningsdrivna med stort nyttjande av
föreningar/allmänheten och oklara/olika ersättningsformer till föreningarna.
Prioriterade anläggningar inför 2019 är Träkvista IP och Svanhagen i Skå.
Andra kommunala anläggningar med föreningsdrift är Ekebyhovsbacken,
motionsspår och isbanor. För dessa anläggningar ska, i ett senare skede,
verksamhetsdriften överföras till KFN.
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Åtgärder med anledning av överföring
I och med nämndens övertagande av ansvar för kultur- och
idrottsanläggningar, och inför 2019 specifikt Träkvistavallen och Svanhagen,
krävs ett antal följdbeslut:




Regelverk för bidrag till förening för verksamhetsdrift
Överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö IK/Skå IK
Övergångsavtal Svanhagen och Träkvistavallen, (redovisas i eget
ärende.)

Från den 31 december 2018 upphör driftavtal mellan Ekerö kommun och
Ekerö IK/Skå IK. Dessa avtal har rört både drift av anläggning, anställd
personal, upplåtelsetid samt viss verksamhet som ska beredas plats mm.
Som ersättning för detta avtal föreslås en ny överenskommelse mellan Ekerö
kommun och klubbarna. Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 maj 2019
och innehålla bestämmelser om periodisering och uppdragets omfattning.
Till grund för överenskommelsen ligger ett nytt ersättningssystem där
inriktning och storlek på bidrag till föreningarna finns och som fastställs av
kultur och fritidsnämnden.
Under en övergångsperiod från 1/1 2019 till 30 april 2019 föreslås
övergångsregler då innehållet i överenskommelsen ska diskuteras och läggas
fast av parterna.

Förslag till regelverk för bidrag
Utgångspunkten till förslag till nytt regelverk är att föreningarna sköter
anläggningen ideellt och att kommunen inte kräver specialistkompetens. För
att kommunen inte ska överträda bestämmelser i LOU är det av största vikt att
det framgår att kommunen inte köper tjänster av föreningarna (som ju måste
upphandlas) utan ger ett bidrag för att föreningen åtar sig verksamhetsdrift.
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Grundförutsättningen för bidrag, och för att nå mål om jämlika stödformer
mellan föreningar, handlar om att tydliggöra vad som ska göras för att
verksamhet ska kunna bedrivas på anläggningen. Dvs servicenivån riktas
uteslutande till anläggningens bedrivande och inte till övriga verksamheter i
föreningen.
I förslag till regelverk finns dels ersättning till förening för drift av kommunal
anläggning som upplåts till allmänheten. Dels finns ett förslag till ersättning till
förening för drift av egen/annans anläggning men som tillgängliggörs och
upplåts till allmänheten.
För ett effektivt nyttjande av kommunala anläggningar är utgångspunkten
brukarens/medborgarens behov av tillgänglighet för respektive anläggning.
Verksamhetsdrift av idrottsanläggningar kan därför delas upp i
tillgängliggörande och driftsansvar. Anläggningen tillgängliggörs för
allmänheten med att tex. utföra öppning/stängning, tillsyn, iordningsställande
för nyttjande, städ mm.

Driftsstödet föreslås delas in i tre grupper enligt nedan:
Dagpeng – Lika med det antalet dagar som anläggningen tillgängliggörs och är
öppen för verksamhet och allmänhetens nyttjande.
Tidpeng –Det antal timmar respektive yta (grupp av ytor) beräknas nyttjas
samt tillgängliggöras med utrustning eller funktion. Den föreslagna tidpengen
om 292 kr baseras på den indexering som fastighetskontoret tidigare använt
exlusive OH.
Objektpeng om Specifika uppdrag – Utföranden som krävs för att en yta ska
kunna nyttjas på ett säkert sätt och specifik skötsel för att ytan ska behålla sitt
värde ur brukarsynpunkt. Ex. ishantering, ytborstningar, tvätt av granulat
o.dyl.

Beräknade effekter
Dessa ersättningsformer ger ett bra underlag för nyckeltalsuppföljning och
slutsatser om tillgänglighetsgrad.
Öppethållandet beräknas effektiviseras, det är öppet när medborgarna utför
aktiviteter och inte annars. Detta kommer förhoppningsvis innebära att medel
till drift minskar så att det blir medel över till rena verksamheter.
(Bilaga: Driftstöd anläggningar 2018-11-21)

3 (4)

PM

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar regler för bidrag till förening för
verksamhetsdrift idrottsanläggning.
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