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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Förmöten kl. 10.00-10.30, kod till dörrarna: 5375

Sammanträdesrum 429 - M, C, L, KD och MP
Sammanträdesrum Blå – SD
Sammansträdesrum 220B – S och V

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2019-02-05, klockan 10:30

Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Besök: 10.30-11.00 - Sune Sjöström, representant från F10 kamratförening

Charlotte Engblom-Carlsson Linda Wahlström
Ordförande Sekreterare

Ärenden

1 Upprop

2 Val av justeringspersoner samt beslut om plats, dag och tid för 
justeringen

3 Godkännande av dagordningen

4 Informationsärenden
Besök av Sune Sjöström från F10 kamratförening för en diskussion 
om en avsiktsförklaring inför kommande ny driftsform för 
Ängelholms muséer.

5 Beslut - Regler för skötselbidrag 2019/15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NKIF § Paragrafnr.                         

Justering av protokollet

Ärendebeskrivning
Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och två justerare.

 
Beslut
1. Till att justera dagens protokoll utses ”person1” och ”person2”.

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm ”dag och tid”

_____

Beslutet expedieras till:
--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NKIF § Paragrafnr.                       

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för nämnden för kultur, idrott och fritid åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena.

Nämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas.

 

Beslut
Dagordningen godkänns.

_____

Beslutet expedieras till:
Expediering.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NKIF § Paragrafnr.                       

Informationsärenden

 
1. 10.30-11.00 - Besök av Sune Sjöström, representant från F10 Kamratförening för 

diskussion kring en avsiktsförklaring inför framtida ny driftsform för Ängelholms muséer.

 
 

 

     

 
 

 



ÖVERSIKTSPLAN FÖR FLYGMUSEET 2018-08-06

NULÄGET: 

Ett komplett museum med flygplan, helikopter, kringutrustning, flygsimulatorer, butik och servering. 
Vi visar autentiska arbetsmiljöer och vi är ett arbetslivsmuseum. Museet ger en bild av Skånska 
flygflottiljens verksamhet från 1940 till flottiljens nedläggning 2002. 

Museet är ett mångsidigt museum anpassat för alla åldersgrupper och besöks årligen av mer än 
20 000 personer. Vi har 40 till 80 besökare på våra månatliga föredragskvällar som inte bara ger en 
insikt i ämnesområden av flyganknuten karaktär. 

Personalen är i huvudsak pensionärer med sin tidigare yrkesroll inom flygvapnet eller annan 
närliggande verksamhet. De arbetar entusiastiskt, kunnigt och utan ersättning. F 10 kamratförening 
äger museet och samarbetet mellan ägare och museum fungerar bra. 

NÄRLIGGANDE PROBLEM: Den frivilliga personalen åldras och lämnar vakanser efter sig både vad 
gäller kompetens och entusiasm. De uppkommande luckorna måste fyllas, till större delen med 
arvoderad personal. 

MÅL PÅ LÄNGRE SIKT: 

Vi skall utgöra en mycket viktig del i PEAB:s satsning WOW 2030. Vi hjälper varandra att dra besökare 
till gamla F10 dvs. Valhall park. Vår anläggning skall vara attraktiv för besökare inom PEAB:s  80 
miljoners område. Till detta krävs utökade lokaler, utbildningsmöjligheter inom fysik och teknik för 
olika åldrar. Skolklasser från ett större geografiskt område som familjen Helsingborg besöker oss 
regelbundet för att uppleva och lära. Vi har Nordens bästa Air Science Center som en integrerad del i 
Museet som är ett levande museum där besökarna kan prova, sitta i och titta på hur olika enheter 
fungerade. Allt är kopplat till flyg. En avdelning kommer att visa F 10:s  betydelse under kalla kriget 
och kan användas i historieutbildning. 

HUR NÅR VI DIT? 

Det kommande året utvecklas skolprojektet i samarbete med Ängelholms kommun. Första delen av 
Air Science Center utställningen ASC färdigställs. Kalla kriget avdelningen börjar byggas. 

Om tre år har vi utökat lokalytan med ett utbyggt ASC och färdigställt Kalla Kriget avdelningen. Vi 
fortsätter med att bygga en meterologiskt utbildningsdel i vårt ASC. Naturligtvis är även denna del 
helt relaterad till flyg. Därefter kommer en avdelning som handlar om människan i relation till flyg. 
Hur påverkas människokroppen vid flygning och hur gör vi för att klara detta. Därefter skall det 
nuvarande museet och vårt ASC smälta ihop till en fantastisk enhet som drar mycket folk, såväl 
skolungdomar som vuxna från WOW 2030 området.

EKONOMI: 

Vi har i dagsläget i princip inget kommunalt bidrag. Vi har ansökt on knappt 1 miljon kr. för 2019 som 
täcker våra lokalkostnader d.v.s. hyra och drift samt kostnader för anställning av skolungdomar under 
sommaren. Behovet av verksamhetsbidrag för 2021 beräknas till c:a 3 miljoner kr. och för 2023 till c:a 
5 miljoner kr.

Vid museet utförs årligen ungefär 13000 timmar i form av oavlönat arbete. Åldersstrukturen är 65-80 
år för den oavlönade arbetskraften.

Med den ålderstruktur som vi har måste vi vara beredda på att framledes betala lön till värdar, 
guider, simulatorinstruktörer och projektarbetare för att verksamheten skall fungera på ett 
tillfredsställande sätt. 
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Handläggare avd.chef allmänkultur
Louis Palmgren
0431-468957
louis.palmgren@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

Nya regler för skötselbidrag

Ärendebeskrivning
Under 2015 presenterade beredningen för kultur, idrott och fritid ett förslag på riktlinjer och 
principer för föreningsstöd i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen gav då huvuduppdrag 
Samhälle i uppdrag att arbeta fram nya regler för bidrag. 

I kommunstyrelsens plan för slutrapport ingår en översyn av drift- och skötselbidragen. 
Översynen av drift- och skötselbidragen visar att det inte finns några tydliga eller 
gemensamma riktlinjer över hur bidragen ska fördelas. Det finns inte heller några 
uppföljnings- eller kontrollrutiner som kan åskådliggöra hur bidraget används, eller en 
beskrivning över vilka föreningar som är berättigade bidrag. Genom att ta fram en modell som 
reglerar åtgärder och kostnader säkerställs en mer jämlik fördelning, samtidigt som 
idrottsanläggningarnas standard säkerställs.

Flertalet bidrag har inte setts över på många år och de äldsta skötselavtalen som än idag löper 
tecknades 1993. 

Beslutsunderlag 
Beslut KF § 68
Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd daterad 3 augusti 2016
Tjänsteutlåtande verksamheten Kultur och stad daterad 28 januari 2019
Riktlinjer för skötselbidrag
Riktlinjer för skötsel av fotbollsplaner

Utredning
Sannolikt grundar sig problematiken kring skötselbidraget i att bidraget inte är tydligt 
formulerat. Som följd av det har huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett förslag för att kunna 
fördela bidrag på lika grunder. 
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Process
Förslaget på de nya reglerna för skötselbidraget har arbetats fram i samarbete med 
specialidrottsförbund samt sakkunniga inom respektive område. Förslaget har förankrats med 
berörda föreningar vilka har delgivit sina synpunkter dels genom skriftliga remissyttranden, 
dels genom personliga möten. Inkomna synpunkter har därefter beaktats i detta förslag. 
Främst påtalades ansvaret för konsumtionsavgifter (el, VA, värme och sophämtning). I 
remissförfarandet var förslaget att föreningarna själva skulle bära sina konsumtionsavgifter 
som ett incitament till miljöbesparing. Föreningen skulle då erhålla bidrag för dessa kostnader 
enligt fördelningsmodellen. Samtliga föreningar begärde täckning för moms, då föreningar inte 
har möjlighet att lyfta momsen. Föreningarna såg även en problematik i möjligheten att själva 
investera i energibesparande åtgärder då det är kommunalt ägda anläggningar. Därför har 
förslaget landat i att kommunen fortsatt ska stå för föreningarnas konsumtionsavgifter.

Förslaget på nya regler för skötselbidrag gäller åtta föreningar, varav sex är fotbollsföreningar:

 Hjärnarps GIF
 IFK Rössjöholm
 Skäldervikens IF
 Strövelstorps GIF
 Vejby IF
 Össjö IS

 Engelholms BMX-klubb
 Ängelholms Ryttarförening

Det ideella engagemanget
I dialog med berörda föreningar har det samtalats kring det ideella engagemangets betydelse. 
Föreningarna är överens om att det ideella engagemanget har förmåga att generera en känsla 
av sammanhang och tillhörighet. Det skapar ett socialt kitt som bidrar till livskvalitet, stolthet 
och attraktiva miljöer oavsett om det gäller en mindre by eller ett större samhälle. 
Skötselbidraget kan fungera som ett verktyg för att bibehålla det ideella engagemanget på 
kommunens idrottsanläggningar, och bidra till engagemang och aktivitet på orten.

Förslag på nya regler för skötselbidrag
Förslaget omfattar gemensamma riktlinjer, en fördelningsmodell samt riktlinjer för skötsel av 
fotbollsplaner.

Förening som har nyttjanderätt på en kommunalt ägd anläggning kan ges skötselbidrag för att 
sköta kommunens egendom. Syftet med skötselbidraget är att uppmuntra till engagemang och 
aktivitet på orten genom att låta föreningen, i dialog med kommunen, ansvara för skötsel av 
den kommunala anläggning där föreningen har nyttjanderätt. Därigenom kan skötselbidraget 
även säkerställa hållbara anläggningar som håller god standard.
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Enligt riktlinjerna ansvarar föreningen för:
 Skötsel av anläggning - åtgärder som saknar restvärde vid årets slut. I många fall ett 

förebyggande underhåll.

Enligt riktlinjerna ansvarar kommunen för:
 Löpande underhåll - akuta underhållsåtgärder eller driftanmärkningar så som 

exempelvis lagning och tätning. 
 Planerat underhåll – Åtgärd för att säkerställa en fastställd teknisk livslängd.
 Reinvestering – Åtgärd för att uppgradera en anläggning till minst den tidigare 

fastställda tekniska nivån.
 Nyinvestering – Åtgärd för nybyggnad.

Kommunen ska även fortsatt stå för anläggningarnas konsumtionsavgifter. 
Två föreningar har inte tidigare fått stöd för sina konsumtionsavgifter, Engelholms BMX-
klubb och Ängelholms Ryttarförening. Kommunen ska med de nya reglerna för skötselbidrag 
stå för konsumtionsavgifterna hos samtliga föreningar.

Fördelningsmodellen avser skötselkostnader under ett år på kommunala anläggningar med 
föreningsdrift. Modellen används för att beräkna bidrag utifrån anläggningens yta och 
funktioner. Bidrag till förening utgör 65 procent av skötselkostnaderna enligt 
fördelningsmodellen. 

Konsekvensbeskrivning
Förslaget innebär en ökad årlig skötselkostnad på ca 645 tkr.

Fördelningsmodellen och riktlinjerna säkerställer kommunallagens likställighetsprincip som 
innebär att kommunen ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna nya regler för skötselbidrag under förutsättning att finansiering av den ökade 
kostnaden på 645 tkr medges i beslut om budget för år 2020

att nämnden för kultur, idrott och fritids förslag till budget 2020 ska innehålla förslag om 
utökad ram på 645 tkr

att nya regler för skötselbidrag träder i kraft den 1 januari 2020 under förutsättning att 
finansiering medges
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_____

Maria Birgander Peter Björkqvist
Verksamhetschef kultur och stad Enhetschef bad, idrott och friluftsliv

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad



www.engelholm.seÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-01-29  1

Skötselbidrag
Uppdrag från kommunstyrelsen

Under 2015 la beredningen fram ett förslag för 
föreningsstöd. Kommunstyrelsen gav då 
Huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att göra en 
utredning av förslagen och ta fram nya 
bidragsregler.

Ett av förslagen innebar en översyn av 
skötselbidragen. Flertalet bidrag har inte setts 
över på många år och de äldsta skötselavtalen 
som än idag löper tecknades 1993.
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Syfte

Syftet med skötselbidraget är att uppmuntra föreningar med 
nyttjanderätt på kommunala anläggningar till engagemang och 
aktivitet på orten genom att låta föreningen, i dialog med 
kommunen, ansvara för skötsel av anläggningen. 

Därigenom kan skötselbidraget även säkerställa hållbara 
anläggningar som håller god standard.
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Ansvarsfördelning

Föreningen ansvarar för
o Skötsel av anläggning – åtgärder som saknar restvärde vid årets 

slut. I många fall ett förebyggande underhåll.
o Att årligen redovisa kostnader kopplade till skötseln.

Kommunen ansvarar för
o Löpande underhåll – akuta underhållsåtgärder eller 

driftanmärkningar så som exempelvis lagning och tätning.
o Planerat underhåll – Åtgärd för att säkerställa en fastställd teknisk 

livslängd.
o Reinvestering – Åtgärd för att uppgradera en anläggning till minst 

den tidigare fastställda tekniska nivån.
o Nyinvestering – Åtgärd för nybyggnad.
o Anläggningarnas konsumtionsavgifter.
o Inköp av maskinell utrustning kopplad till specifik skötselplan.
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Fördelningsmodell

Fördelningsmodellen används för att beräkna bidrag utifrån 
anläggningens yta och funktioner, och avser skötselkostnader 
under ett år.

Bidrag till förening utgör 65 procent av skötselkostnaderna enligt 
fördelningsmodellen.
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Fördelningsmodell

Kostnadstyp Kostnad/år
Fotbollsanläggning Standard A

Gräsplan  
Gräsklippning (inkl. 
trimning) 6,00 kr/m²
Linjering 3,51 kr/m²
Stickluftning 1,80 kr/m²
Djupluftning 3,87 kr/m²
Vertikalskärning 1,00 kr/m²
Dressning 5,40 kr/m²
Gödning 0,86 kr/m²
Trumling 0,23 kr/m²
Konstgräsplan  
Borstning 6,00 kr/m²
Harvning 2,81 kr/m²
Vakumstäd/Djupstädning 2,20 kr/m²
Påfyllnad granulat 2,18 kr/m²
Grusplan  
Sladdning 0,53 kr/m²
Allmänna utrymmen  
Städ 405 kr/m²
Övrigt  
Sladdning grus kringytor 0,53 kr/m²
Sopning asfalt kringytor  0,33 kr/m²
Gräsklippning kringytor 3,00 kr/m²
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Kostnadstyp Kostnad/år
Fotbollsanläggning Standard B

Gräsplan  
Gräsklippning (inkl. 
trimning) 5,00 kr/m²
Linjering 3,51 kr/m²
Stickluftning 0,90 kr/m²
Djupluftning 1,29 kr/m²
Dressning 2,70 kr/m²
Gödning 0,86 kr/m²
Trumling 0,23 kr/m²
Konstgräsplan  
Borstning 6,00 kr/m²
Harvning 2,81 kr/m²
Vakuumstäd/Djupstädning 2,20 kr/m²
Påfyllnad granulat 2,18 kr/m²
Grusplan  
Sladdning 0,53 kr/m²
Allmänna utrymmen  
Städ 405 kr/m²
Övrigt  
Sladdning grus kringytor 0,53 kr/m²
Sopning asfalt kringytor  0,33 kr/m²
Gräsklippning kringytor 3,00 kr/m²

Kostnadstyp Kostnad/år
BMX-anläggning  

BMX-bana  
Stenmjöl 16,00 kr/m²
Salt 6,00 kr/m²
Löpande underhåll 24,00 kr/m²
BMX-ramp  
Underhåll 115,00 kr/m²
Säkerhetskontroll 4,00 kr/m²
Övrigt  
Gräsklippning kringytor 3,00 kr/m²

Ridanläggning  
Ridbanor  
Banskötsel 28,00 kr/m²
Utbyte av underlag 21,00 kr/m²
Allmänna utrymmen  
Städ 405,00 kr/m²
Övrigt  
Sladdning grus kringytor 0,53 kr/m²
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Stöd enligt nytt förslag

Förening Fördelningsmodell Bidrag 
(65%) Kons.avg.* Stöd

Engelholms BMX-klubb 344 690 kr 224 049 kr 28 749 kr 252 798 kr

Hjärnarps GIF 306 936 kr 199 508 kr 117 771 kr 317 279 kr

IFK Rössjöholm 236 709 kr 153 861 kr 52 672 kr 206 533 kr

Skäldervikens IF 301 706 kr 196 109 kr 44 923 kr 241 032 kr

Strövelstorps GIF 463 595 kr 301 337 kr 135 644 kr 436 981 kr

Vejby IF 387 747 kr 252 036 kr 156 985 kr 409 021 kr

Ängelholms 
Ryttarförening 420 246 kr 273 160 kr 129 375 kr 402 535 kr

Össjö IS 168 732 kr 109 676 kr 67 079 kr 176 755 kr

Totalt 2 442 933 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-01-29  6

* Baserat på 2016 års konsumtionsavgifter (El, värme, VA, sophämtning)
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Konsekvenser för bidrag
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* 2016 fick Vejby IF 0 kr i bidrag men 305 179 kr i indirekt  stöd 
(konsumtionsavgifter och övriga verksamhetskostnader). Sedan 
2017 har Vejby IF fått 286 000 kr/år i bidrag.

Förening Bidrag 2016 Bidrag enl. nya regler

Engelholms BMX-klubb 243 813 kr 224 049 kr

Hjärnarps GIF 96 287 kr 199 508 kr

IFK Rössjöholm 59 666 kr 153 861 kr

Skäldervikens IF 68 821 kr 196 109 kr

Strövelstorps GIF 59 666 kr 301 337 kr

Vejby IF 0 kr* 252 036 kr

Ängelholms Ryttarförening 250 000 kr 273 160 kr

Össjö IS 54 831 kr 109 676 kr
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Konsekvenser för det totala 
stödet
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Förening Stöd 2016* Stöd enl. nya regler 
för skötselbidrag*

Engelholms BMX-klubb 265 665 kr 252 798 kr

Hjärnarps GIF 275 183 kr 317 279 kr

IFK Rössjöholm 125 870 kr 206 533 kr

Skäldervikens IF 148 718 kr 241 032 kr

Strövelstorps GIF 293 963 kr 436 981 kr

Vejby IF 305 179 kr 409 021 kr

Ängelholms Ryttarförening 250 000 kr 402 535 kr

Össjö IS 133 571 kr 176 755 kr

Totalt 1 798 149 kr 2 442 933 kr

* Inkluderar bidrag, konsumtionsavgifter och övriga verksamhetskostnader
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Konsekvenser

Förslaget innebär ett ökat anslag för skötselbidrag på ca 
645 000 kronor (inkluderar bidrag och konsumtionsavgifter).

Skötselbidragen indexregleras årligen.

Fördelningsmodellen och riktlinjerna säkerställer 
kommunallagens likställighetsprincip som innebär att kommunen 
ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för 
annat.
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Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för 
föreningsstöd 

Beredning: Kommunfullmäktiges beredning för kultur, idrott och fritid
Rapport: Förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 26 januari 2015 lämnat ett uppdrag till beredningen för kultur, 
idrott och fritid att lämna förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd, inklusive 
bidragsgivning. Beredningens fokus har varit att genomlysa bidragen till idrotten och kulturen 
och därigenom kunna peka på utmaningar och ge förslag på utvecklande förbättringar till stöd 
för de ideella föreningarna.

Beredningen har genomfört en omfattande genomlysning av nuvarande bidrag, i såväl 
Ängelholms kommun som i sex andra kommuner i Skåne. Två enkäter har genomförts, dels 
en snabbenkät ut till kulturföreningarna, dels en mer omfattande enkät till idrottsföreningarna. 
Vid tre tillfällen har ledamöter från beredningen träffat representanter från idrotts- och 
kulturföreningarna i samband med Idrotts- och Kulturforum. 

Syfte
Beredningsuppdragets syfte var att skapa kriterier för ett mer rättvist bidragssystem utifrån 
föreningarnas behov, genom finansiella medel eller på annat sätt.

Beredningens uppdrag
Att lämna förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd, inklusive bidragsgivning.  
Ängelholms kommun ska därigenom kunna tydliggöra vilka kriterier en förening ska uppfylla 
för att kunna erhålla stöd, antingen genom finansiella medel eller på annat sätt.

Resultat
Beredningen har funnit ett antal stora utmaningar och förändringar som beredningen anses 
måste göras för att stärka föreningslivet i kommunen: 

 en ändring av åldersindelningen av LOK-stödet
 en total förnyelse av drift- och skötselbidraget
 bättre möjligheter att kunna använda kommunalt ägda/hyrda lokaler 

Enhetschef allmänkultur
Susann Toft
0431-870 00
info@engelholm.se Kommunstyrelsen
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 säkerställande av föreningsdrivna museer och historiska lokaler
 en omfattande satsning på ungdomskultur för att kunna leva upp till epitetet 

”Ungdomsstaden”
 För att stödja alla ideella krafter krävs en regelbunden dialog mellan kommunen 

och föreningarna för att identifiera föreningarnas behov.

Beredningen har i sin rapport pekat på utmaningar och möjligheter för att stärka föreningarnas 
arbete.

 Utökning av åldersgränsen för Lokalt Aktivitetsstöd (LOK) till fördel för främst 
de yngre barnen för att gynna de barn som idag inte omfattas av stödet.

 Inventering av kommunens lokaler som är lämpliga för föreningsverksamheterna. 
Att på sikt utreda möjligheterna till noll-taxa för de bidragsberättigade 
föreningarna i kommunalt ägda lokaler eller anläggningar.

 Förkorta utbetalningstiden för lokalbidrag. Idag utbetalas lokalbidragen året 
efter, vilket innebär att vissa föreningar har problem att täcka sina kostnader. 

 Anpassa reglerna kring antal sammankomster som ligger till grund för att erhålla 
lokalbidrag till de mindre föreningarna.

 Införa en rättvisare fördelning av drifts- och skötselbidrag som t.ex. en 
poängberäkning (se Båstad).

 Kartlägga hembygdsföreningars, byalags och liknandes behov av 
fastighetsunderhåll då beredningen anser att det är viktigt att stärka en levande 
landsbygd och att säkerställa de lokala, historiska mötesplatsernas framtid.

 Inventera de föreningsdrivna museernas bidragsbehov utifrån deras värde som 
lokalhistoriska och publika turistattraktioner för att säkerställa verksamheten 
framöver.

 Införa nya bidragsformer:
o riktade till ungdomar för att stärka ungdomarnas möjligheter att delta i 

kulturlivet och skapa egna arrangemang eller aktiviteter
o akutbidrag för snabba insatser 
o utbildningsbidrag till blivande ledare och/eller utövare
o lokalt aktivitetstöd för kulturföreningarna

 Utveckla regelbundna dialogmöten mellan politiker och tjänstepersoner 
tillsammans med föreningarna, för att medvetandegöra föreningarnas löpande 
och framtida behov, och följa upp den kommunstödda verksamheten.

 Skapa en gemensam mötesplats (förutom fritidsgårdar) för ungdomars 
kulturaktiviteter för att leva upp till epitetet Ungdomsstaden.



 

PLAN
3 (8)

    Diarienummer
2016-08-03    KS  2015/61

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

 Inrätta en organisation för föreningsservice/kundtjänst, för att utöka 
servicegraden till föreningarna. Beredningen anser att föreningsservice kan 
omfatta hjälp med t ex kopiering, enklare trycksaker, publicering av aktiviteter på 
kommunens hemsida, ansökningar såväl till kommunens bidrag som icke-
kommunala bidrag, utlåning av teknisk utrustning m.m. (Föreningsservice exakta 
omfattning bör tas fram i dialog med föreningarna)

 Introducera ”Aktivitet förebygger” för kultur för att attrahera fler unga till 
kulturföreningarna.

Avstämning mot kommunens mål och styrdokument
I ett av kommunfullmäktiges mål framgår att en kommunal demokrati med bra boende, goda 
kommunikationer, god miljö och god folkhälsa ska erbjudas för att få nöjda medborgare. Ett annat 
mål är att arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra profilen, 
ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. 

Kommunstyrelsen har brutit ner dessa mål till att skapa tillväxt genom god boendemiljö som 
främjar en balanserad ålderstruktur och en positiv utveckling med goda förutsättningar för 
närings- och föreningsliv.

I kraftsamling talas om även kultur och fritid som viktiga faktorer för bland annat 
befolkningstillväxt och för att Ängelholm ska vara attraktivt. Genom stöd till föreningslivet kan 
kommunen vara med och påverka. 

I folkhälsoplanen nämns bland annat att Ängelholm ska öka delaktigheten och inflytande i 
samhället och skapa meningsfull sysselsättning med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga 
vuxna samt öka och förbättra tillgängligheten för kommuninvånare till kultur, idrott och friluftsliv. 
I folkhälsoplanen nämns även att kommunen ska öka och beakta jämställdheten inom Ängelholm 
och dess föreningsliv. 

Utveckling av föreningsstödet är en viktig åtgärd för att uppnå kommunens vision, mål och 
styrdokument. 
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Utredningsuppdrag och avgränsningar 

Beredningens förslag Förslag på åtgärder
A Utökning av åldergräns för 

lokalt aktivitetsstöd, främst 
till de under 7 år

Föreningslivet tappar medlemmar bland tonåringar och 
detta förklaras bland annat utifrån begreppet 
”organiseringsutmattning”. Denna teori baseras på att barn 
och unga vanligtvis är organiserade i någon form av 
förening under ett visst antal år under uppväxten. 
Genomströmningstiden i en förening för ungdomar är ca 
5-7 år. Det betyder att en ungdom som börjar i en 
förening som 7-åring vanligtvis slutar i 14-års åldern. Att 
sänka åldergränsen för lokalt aktivitetsstöd för att 
stimulera aktivitet för de yngre innebär att ungdomarna 
slutar tidigare. Föreningslivet bör istället stimuleras till att 
bibehålla sina medlemmar högre upp i åldrarna. En ökning 
av bidragsåldern från 20 år till 25 år eller ”idrott hela livet” 
får fler av de önskade effekter som samhället eftersträvar 
med god hälsa och aktiv fritid. Denna inriktning 
överensstämmer med riktlinjerna för det statliga lokala 
aktivitetsstödet som höjt åldersgränsen till 25 år.

Huvuduppdrag samhälle utreder konsekvenserna av en 
sänkning respektive höjning av åldersgränserna för lokalt 
aktivitetsstöd.

B Möjlighet till noll-taxa för 
bidragsberättigade 
föreningar i kommunalt 
ägda anläggningar

Nolltaxa praktiseras i en del kommuner. Fördelen är att 
bidrag till föreningen och föreningens kostnad för hyra av 
lokal tas bort och bidrar till något mindre administration 
för båda parter. Nackdelen är att kostnaden för hyran inte 
syns på samma sätt som kostnaden för de föreningar som 
hyr av annan part än kommunen. Det kan också finnas en 
risk för överbokning i syfte att skapa utrymme för 
föreningen, som kanske inte nyttjas, och som bidrar till att 
lokalerna inte används effektivt. Kontroll av överbokning 
behöver ske av handläggare vilket skapar merarbete. Till 
skillnad från beredningens rapport anser Kultur och stad 
att flera taxor är för låga och bör höjas. I Ängelholm är 
avgiften för en bantimme i kommunal simhall 16 kr vilket 
är väsentligt mycket lägre i jämförelse med andra 
kommunala simhallar.  Även hyra av kanslilokaler i 
kommunalt ägda fastigheter är mycket låga då föreningen 
betalar 100 kr/m2/år.  Detta bidrar till en ojämlik 
lokalkostnad i jämförelse med om föreningen hyr av privat 
fastighetsägare. Vid förhyrning av andra lokaler än 
kommunens kan lokalbidrag sökas, men denna subvention 
är väsentligt mycket lägre.
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder

Huvuduppdrag Samhälle utreder för- och nackdelar med 
nolltaxa samt genomför en översyn av befintliga taxor.

C Förkorta utbetalningstiden 
för lokalbidrag

Att förkorta utbetalningstiden för föreningarnas 
lokalbidrag är önskvärt. Som det fungerar idag betalas 
lokalbidragen ut med stor eftersläpning. Det lokalbidrag 
föreningarna ansöker om per den 30 april 2016 grundar 
sig på uppgifter från 2015 och betalas ut 2017. Detta bör 
beaktas i budgetsammanhang där man tar höjd för dubbel 
utbetalning under ett år.

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur utbetalningen kan 
effektiviseras i budgetprocessen. 

D Anpassning av reglerna 
kring antal sammankomster

Reglerna för lokalbidrag omarbetades under 2011, dnr ks 
2011/130. Tidigare regler hänvisade enbart till godkända 
kostnader för lokalen och tog inte hänsyn till 
omfattningen på verksamheten. Ambitionen med de nya 
reglerna var att uppmuntra till fler sammankomster som 
i sin tur genererar ett större bidrag. Tidigare kunde en 
förening med höga lokalkostnader och lågt antal 
sammankomster få mer i bidrag jämfört med en 
förening som hade låga lokalkostnader och många 
sammankomster. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur en anpassning av 
reglerna till förmån för en hög nyttjandegrad och en 
ökad samverkan i lokalerna ska stimuleras. 

E Översyn av drifts- och 
skötselbidrag

Skötsel av kommunens idrottsplatser genomförs i stor 
utsträckning av föreningar, till exempel är samtliga av 
kommunens idrottsplatser för fotboll föreningsdrivna. 
Ett avtal mellan kommun och förening reglerar båda 
parters åtagande, och drifts- och skötselbidrag betalas 
årligen ut till föreningen. Ett flertal av dessa avtal är 
tecknade för många år sedan och är i stort behov av 
översyn. En nackdel med dessa avtal är att det är svårt 
att kontrollera att utbetalat bidrag används till drift och 
underhåll.  Ett alternativ skulle kunna vara att tjänsten 
köps in av kommunen och att extern part sköter drift 
och underhåll av anläggning.  Om man bibehåller en 
hög grad av föreningsdrift bör kommunen inrätta en 
controllerfunktion som ökar kommunens inflytande 
om hur bidragen används. Idag skiljer sig storleken på 
bidragen vilket föranleder ett behov av en 
standardiserad modell som gör fördelningen mer 
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder
rättvis.

Huvuduppdrag Samhälle utreder kommunens drift- och 
skötselbidrag vilket också innebär uppsägning av aktuella 
avtal för omförhandling. Vid nya avtals tecknande ska en 
standardiserad modell användas.

F Kartläggning av 
hembygdsföreningars 
fastighetsunderhåll

I Ängelholm finns 14 hembygdsföreningar, byalag eller 
motsvarande. 
Av dessa äger sju föreningar bygdegårdar eller liknade. 
Övriga hembygdsföreningar eller byalag har ingen lokal 
utan verkar i lokalsamhället på andra sätt. I de fall 
föreningen äger en lokal fungerar den i många fall som 
byns mötesplats, och i flera fall hyrs lokalen ut för fester. 
Dessa lokaler utgörs i flera fall av gamla skolor som 
kommunen sålt till föreningen då skolverksamheten lagt 
ner och flera av byggnaderna har ett ökat 
renoveringsbehov som föreningen behöver hjälp från 
kommunen att finansiera. Att ta fram en skötselplan för 
föreningarnas bygdegårdar och liknande behöver utredas 
för att kommunen ska kunna ta ställning till kostnad för 
underhåll av föreningarnas lokaler, dvs bygdegårdar eller 
motsvarande. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur en kartläggning av 
hembygdsföreningarnas fastighetsunderhåll kan 
genomföras och presenteras, samt ta fram kriterier för 
föreningsstödet till hembygdsföreningar och 
motsvarande.

G Inventera de 
föreningsdrivna museernas 
bidragsbehov

De föreningsdrivna museerna består idag av Flygmuseet 
och KVS-museet och dessa söker årligen bidrag för sin 
verksamhet från kommunen. För närvarande pågår även 
en dialog med kommunledningen om Flygmuseets 
framtid. Värt att beakta är skillnader mellan de olika 
museerna beträffande antal besök och attraktivitet. 
Tidigare genomförd kartläggning av Ann-Louise 
Kemdal, på uppdrag av Trafikverket, är värt att beakta 
avseende driftsformer.

Huvuduppdrag Samhälle utreder de föreningsdrivna 
museernas förutsättningar för sin verksamhet. 

H Undersöka möjligheter 
och konsekvenser till 
införandet av nya 
bidragsformer som gynnar 

Då ungdomar lämnar föreningslivet går de ofta till 
aktiviteter som inte är organiserade enligt den vanliga 
föreningsformen. Det viktiga blir möjligheten till det 
spontana och öppna där individen själv bestämmer 
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder
unga, oorganiserade förutsättningarna. Det finns också ungdomar som inte 

söker det gängse traditionella föreningslivet och som 
organiserar sig på egen hand. Exempel på detta är lan 
med e-sport, cosplay, lajv mm. För dessa 
ungdomskulturyttringar finns det idag ingen större 
kommunal beredskap för vare sig lokaler till förfogande 
eller bidrag att söka. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder nya bidragsregler för 
ungas egen organisering. 

I Utbildningsinsatser Idrottsforum och kulturforum är två befintliga arenor 
som kan fungera som sammanhang där kommunen kan 
bidra med olika utbildningsinsatser. Skåneidrotten och 
till viss del även SISU deltar i idrottsforum. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder en fortsatt utveckling 
av  utbildningsinsatser till föreningslivet genom 
idrottsforum och kulturforum.

Lokalt aktivitetsstöd till kulturföreningar
I dag kan kulturföreningar inte söka lokalt aktivitetsstöd 
på det sätt som ungdomsföreningar kan. 
Kulturföreningarna skiljer sig i förhållande till 
ungdomsföreningar med att de sällan har en omfattande 
barn- och ungdomsverksamhet som skulle generera något 
större bidrag med befintliga regler för lokalt aktivitetsstöd. 
Om lokalt aktivitetsstöd ska vara aktuellt för även 
kulturföreningar behövs andra bidrag för att ge 
kulturföreningar den ekonomiska stöd som föreningen 
behöver. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder förutsättningar för 
bidragsregler, oavsett vilken typ av förening som avses, för 
att i möjligaste mån likställa förutsättningarna för 
föreningsstödet.

J Undersöka möjligheten för 
en föreningsservice

Kundtjänst i kombination med aktuella handläggare 
har regelbunden kontakt i olika frågor som 
lokalupplåtelse, bidrag, samarbetsprojekt med flera. I 
kommunens avtal med Skåneidrotten ingår att deras 
idrottskonsulenter besöker föreningar och är 
behjälpliga i olika frågeställningar. Idag erbjuds 
ungdomsföreningar möjlighet att träffa tjänstepersoner 
1 gång i månaden på biblioteket utanför ordinarie 
arbetstid. Med på dessa träffar finns även representant 
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder
från Skåneidrotten. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder förstärkt service till 
föreningslivet. 

K Introducera ”Aktivitet 
förebygger” även för 
kulturföreningar

Kulturaktiviteter pågår redan i dag mer eller mindre i 
”Aktivitet förebygger”. Det är främst Kulturskolan och 
kulturföreningen Hemslöjdsgillet som deltagit, men 
även en privat dansstudio finns med i utbudet. Då 
aktiviteten pågår under dagtid har mindre 
kulturföreningar haft svårighet med att hitta ledare. 
Däremot föreslås att representant för projektet delta i 
kulturforum för att återigen lyfta möjligheten och 
samla in intresse. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder kulturföreningarnas 
möjlighet att delta i ”Aktivitet förebygger”.

Projektet inbegriper inte en översyn av bidrag till Hembygdsparken, föreningsbidrag för 
övrig vård och omsorg, sponsorbidrag och evenemangsbidrag samt bidrag till 
studieförbund då denna fråga utreds inom Familjen Helsingborg. 

Tidplan 

kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2
Analys av nuläget
Arbeta fram förslag på förändring av lokala aktivitetbidraget
Översyn av taxorna och utreda möjligheterna ti l l  nolltaxa
Förslag på bidragskriterier för hembygdsföreningar mm
Förslag på nya drift o skötselavtal med föreningarna
Förslag på olika former av lokalanpassning för att möta nya 
föreningsuttryck

Anpassning av budgeten för att hantera nya bidragsregler
Nya bidragsregler träder i  kraft

2017 2018 2019

Beslut i KS och KF
KS tar beslut om att skicka planen vidare till KF för beslut 2016-10-19
KF tar beslut om att anta planen 2017-03
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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 68                  Dnr   KS 2015/61

Plan för slutrapport - Strategi för Ängelholms kommuns 
föreningsstöd inklusive bidragsgivning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015 § 17 att uppdra åt kommunfullmäktiges 
beredning för kultur, idrott och fritid att lämna förslag på principer och riktlinjer för 
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1

Syfte
Syftet med skötselbidraget är att uppmuntra föreningar med nyttjanderätt på 
kommunala anläggningar till engagemang och aktivitet på orten genom att låta 
föreningen, i dialog med kommunen, ansvara för skötsel av anläggningen. 
Därigenom kan skötselbidraget även säkerställa hållbara anläggningar som 
håller god standard.

Allmänt
Föreningen ska…
- Ha sitt säte i Ängelholms kommun
- Ha antagit stadgar och utsett en styrelse
- Fungera enligt demokratiska principer
- Tillhöra en riksorganisation
- Ha registrerat post- eller bankgiro

Bidrag erhålles av
Förening som har nyttjanderätt på en kommunalt ägd anläggning kan ges 
skötselbidrag för att sköta kommunens egendom enligt överenskommen 
skötselplan. Skötselbidraget regleras i 1-årsavtal mellan kommun och förening. 

Bidraget ska användas till
Skötselkostnader kopplade till specifik anläggning samt till städ av lokaler. 

Föreningen ansvarar för
- Skötsel av anläggning genom att följa överenskommen skötselplan och 

gränsdragningslista
- Att årligen redovisa kostnader kopplade till skötselåtagandet
- Att teckna en ansvarsförsäkring gällande den specifika kommunala 

anläggningen
- Att ansöka om livsmedelstillstånd
- Att upprätta SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)
- Att fel och skador dokumenteras och snarast anmäls till kommunens 

felanmälningssystem DeDu
- Att föra dialog med kommunen för godkännande av eventuella egna 

investeringar på kommunens anläggning
- Att i samråd med kommunens skolor upplåta anläggningen kostnadsfritt 

under skoltid
- Att i samråd med kommunen upplåta anläggningen till andra föreningar i 

mån av lediga tider



2

Kommunen ansvarar för
- Att teckna abonnemang för el, VA, värme och sophämtning.
- Konsumtionsavgifter för el, VA, värme och sophämtning.
- Att teckna en egendomsförsäkring gällande den specifika kommunala 

anläggningen.
- Löpande underhåll, planerat underhåll, reinvestering samt nyinvestering 

(se begreppsdefinitioner på sista sidan).
- Inköp av maskinell utrustning kopplad till specifik skötselplan.

Anläggningen ska skötas enligt
Anpassade riktlinjer av skötsel för specifik anläggning, som utformas i dialog 
mellan kommun och förening, vilken medföljer som bilaga i avtal tillsammans 
med gränsdragningslista. 

Ersättning
Utbetalning sker under första kvartalet för samma kalenderår.

Ersättning beräknas utifrån en av kommunen fastställd fördelningsmodell för 
skötsel av idrottsanläggning, anpassat till anläggningens yta och funktioner. 
Bidrag till förening utgör 65 procent av skötselkostnaderna enligt 
fördelningsmodellen.

Beloppet indexregleras varje år enligt konsumentprisindex. 

Uppföljning
Föreningen ska varje år i sin årsredovisning specificera sina kostnader för 
skötsel av anläggning. Stickprov sker varje år på två slumpmässigt utvalda 
föreningar. Föreningen ansvarar för att det vartannat år utförs 
fackmannamässiga analyser av jordprover för att säkerställa att planerna håller 
god standard. Föreningen ska kunna styrka sina kostnader med kvitto samt 
kunna presentera analys av jordprover och eventuella åtgärder vid ett stickprov.
 
Förening är återbetalningsskyldig vid icke godkänd redovisning.
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Begreppsdefinitioner
Skötsel – Åtgärder med ett förväntat intervall som syftar till att upprätthålla 
funktionen hos ett förvaltningsobjekt. Åtgärder som saknar restvärde vid årets 
slut. I många fall ett förebyggande underhåll.

Löpande underhåll – Akuta underhållsåtgärder eller driftanmärkningar. Till 
exempel lagning, tätning, målning, impregnering och klottersanering.

Planerat underhåll – System, organisation och åtgärder för att säkerställa en 
fastställd teknisk livslängd under kända miljöbetingelser. Avser att vidmakthålla 
en anläggnings kapitalvärde.

Reinvestering – System, organisation och åtgärder för att uppgradera en 
anläggning till minst den tidigare fastställda tekniska nivån eller nya 
miljöbetingelser.

Nyinvestering – System, organisation och åtgärd för nybyggnad.
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Riktlinjer för skötsel av fotbollsplaner

Standard A – Hög standard
Gäller huvudarena för Allsvenskan, Superettan samt Division 1.

Kvalitetsmål
Gräsplaner enligt Standard A ska fungera som match- och träningsplaner av 
hög standard. Gräsytan ska ha god slitstyrka, snabb upptorkning samt vara 
likvärdig över hela ytan. Planen ska vara jämn. Gräset ska ha hög skottäthet, 
god övervintringsförmåga samt vara sjukdomsresistent. 

Högsta tillåtna gräshöjd vid match- och träningsperioder är 3 cm. Högst 1/3 av 
gräsets längd får klippas bort vid varje klippning. Efter klippning får klippt gräs 
inte ligga kvar i högar eller ränder. Gräsklippning måste ske med uppsamlare.

Ogräs eller andra örter får ej förekomma.

Skötselåtgärder
Förening ansvarar för att kvalitetsmålen uppnås. Följande skötselåtgärder utgör 
riktlinjer för att uppnå uppsatta mål. Skötseln av spelytan omfattar även minst 
en meter utanför sido- och kortlinjer.

- Klippning utförs minst 4 gånger per vecka under spelperiod.

- Bevattning ska ske i erforderlig omfattning. Fuktmätning sker på 20 cm djup med digital 
mätare. 

- Linjemarkering ska utföras i erforderlig omfattning och vara anpassat till 
matchprogram/bokningar.

- Gödsling ska baseras på jordanalys som tas 1 gång per år, efter växtperiod. 

- Stickluftning utförs regelbundet, minst varannan vecka under växtperiod.

- Djupluftning minst 3 gånger per år. Vår, sommar och höst.



2 (3)

- Vertikalskärning utförs minst 1 gång per år, på våren. 

- Dressning utförs 3 gånger per år, i samband med djupluftning. Minst 60 ton per år, 
uppdelat på 3x20 ton.  Viktigt att dressmaterialet håller kornfraktion 0,2-2mm. Ph-
värdet får ej överstiga 7,5. 

- Stödsådd utförs 3 gånger per år på slitageutsatta ytor. 

Standard B – God standard
Gäller match- och träningsplaner för division 2-7, samt övriga träningsplaner 
och matchplaner för Allsvenskan, Superettan och Division 1.

Kvalitetsmål
Gräsplaner enligt Standard B ska fungera som match- och träningsplaner av 
god standard. Gräsytan ska ha god slitstyrka, snabb upptorkning samt vara 
likvärdig över hela ytan. Planen ska vara jämn. Gräset ska ha hög skottäthet, 
god övervintringsförmåga samt vara sjukdomsresistent.

Högsta tillåtna gräshöjd vid match- och träningsperioder är 4 cm. Högst 1/3 av 
gräsets längd får klippas bort vid varje klippning. Efter klippning får klippt gräs 
inte ligga kvar i högar eller ränder.

Ogräs eller andra örter får ej förekomma i större utsträckning.

Skötselåtgärder
Förening ansvarar för att kvalitetsmålen uppnås. Följande skötselåtgärder utgör 
riktlinjer för att uppnå uppsatta mål. Skötseln av spelytan omfattar även minst 
en meter utanför sido- och kortlinjer. 

- Klippning utförs minst 2-3 ggr i veckan under spelperiod.

- Bevattning ska ske i erforderlig omfattning.

- Linjemarkering ska utföras i erforderlig omfattning.

- Gödsling ska baseras på jordanalys som tas vartannat år.

- Stickluftning utförs regelbundet, minst var fjärde vecka 

- Djupluftning utförs 1 gång per år, efter spelsäsong.

- Dressning utförs en gång per år i samband med djupluftning, med minst 30 ton. 

- Stödsådd görs vid behov på slitageutsatta ytor. 
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