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Upplevelsenämnden 

Subventionsgrader i vissa anläggningar 

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att arbeta vidare med frågan. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden har en stor bredd av anläggningar som har olika ålder och 
olika förutsättningar. I de flesta anläggningar betalar de som hyr tider per timme i 
enlighet med taxor och avgifter. Ett antal anläggningar används dock enbart av 
enskilda föreningar med en form av ensamrätt. I många fall regleras 
hyresförhållandet i gamla avtal där det finns olika upplägg för hyror och andra 
kostnader, samt driftsbidrag. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över frågan och återkomma till nämnden 
med en kartläggning av förutsättningen för aktuella anläggningar. Kartläggningen 
har fokuserat på anläggningar som föreningar nyttjar med ensamrätt utan att 
någon hyra erläggs. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har gått igenom avtalen för samtliga anläggningar och tagit fram de 
anläggningar som nyttjas med en form av ensamrätt av enskilda föreningar samt 
där nämnden inte har någon hyresintäkt.  

Relationen mellan nämnden och de föreningar som verkar i aktuella anläggningar 
bygger oftast på gamla avtal som också har olika upplägg. I vissa anläggningar 
erläggs ingen hyra mot att föreningen sköter om den dagliga driften, medan det i 
andra anläggningar utgår driftsbidrag. Några av anläggningarna är i kommunal ägo 
medan några är inhyrda av privata fastighetsägare. I några anläggningar ska den 
som nyttjar anläggningen betala för till exempel elkostnader medan så inte är fallet 
i andra anläggningar. 

Ovanstående visar att det finns ett stort behov av att teckna nya avtal som bygger 
på en samlad princip beslutad av nämnden. I ett sådant beslut behöver det också 
klarläggas om eget arbete på anläggningen och eventuell möjlighet till 
vidareuthyrning/försäljning av tjänster ska beaktas. 
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Förvaltningen har också gjort en kartläggning av vilken samlad subventionsgrad 
som nämnden har för kommunens fullstora sporthallar respektive ishallar. En 
samlad subventionsgrad för dessa anläggningar bedöms uppgå till cirka 80 % 
exklusive personalkostnader. Denna siffra stöds också av en rapport som 
förvaltningen gjorde 2018.  
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