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Föreningsstöd för ökade värmekostnader
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår Bildnings- och omsorgsnämnden att
omfördela medel från kapitalkostnader för idrottshallar till ett tillfälligt ökat driftstöd a
50 000 kronor till Olsfors IF.
Ärendet
PRO Olsfors/Hultafors använder Erikdalsparken, som i sin tur ägs av Olsfors IF, för
träning och seriespel i mattcurling. För pensionärerna i Sjuhärad är mattcurling
tillsammans med boule de två stora aktiviteterna som lockar många utövare. I Olsfors är
det ett 30-tal pensionärer i åldersspannet 60-95 år som är aktiva utövare. Aktiviteterna har
en mycket positiv inverkan på samhället Olsfors, som saknar naturliga mötesplatser. Det
är även positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Under föregående år (20kom en skrivelse om
att PRO Olsfors/Hultafors känner sig felbehandlade i förhållande till andra föreningar
med liknande verksamhet i Bollebygds kommun. Föreningen har betalat en hyra till
Olsfors IF på 24 tkr/säsong för att värma lokalen. Skrivelsen handlade i första hand om att
föreningen ville att Bollebygds kommun skulle ta kostnaden för uppvärmning av lokalen. I
samband med utredning av ärendet har det framkommit att Olsfors IF har mycket högre
kostnader än vad de tar ut i hyra och vill i samband med att frågan lyfts omförhandla
hyreskostnaden. Det hela utvecklades till ett mer komplicerat ärende än bara ett ökat stöd
till PRO. Olsfors IF menar att uppvärmningskostnaderna är runt 75 tkr och de har inte
själva så mycket verksamhet i lokalerna att det är motiverat att hålla dessa varma under
vinterhalvåret, så det är egentligen bara PRO som nyttjar lokalen. Olsfors IF är beredda
att fortsätta upplåta lokalen till curlingspel om man får täckning för kostnaden. PRO är
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beredda att ta in avgift från de aktiva spelarna på samma summa som förut och fortsätta få
in 24 tkr och betala hyra om övrig ökad kostnad kan finansieras via föreslagen modell.
Ekonomiska förutsättningar
I samband med halvårsbokslutet visar enheten kultur, fritid och turism ett positivt resultat
på 50 tkr för kapitalkostnader för idrottshallar. Förvaltningen ser en möjlighet att med
överskottet kunna bistå Olsfors IF med ett tillfälligt ökat driftsstöd för värmekostnaderna i
Eriksdalsparken, som i sin tur håller lokalen öppen för PRO Olsfors/Hultafors kommande
vintersäsong.
Beslutsunderlag

-

Skrivelse från PRO Olsfors/Hultafors 2017-11-03

-
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