1 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Datum
2021-02-12

Handläggare

Sara Andersson
Sara.Andersson2@huddinge.se

Diarienummer
KFN-2021/83.69

Mottagare

Justeringar inför eftersäsong 2021
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag om
justeringar inför eftersäsong 2021 enligt tjänsteutlåtande daterat den 12 februari
2021.

Sammanfattning
Den ordinarie säsongen är kortare för utövare inom konståkning, ishockey och
bandy än inom övriga sporter. På grund av de konsekvenser coronaviruset har haft
på isföreningarnas möjlighet att bedriva sin verksamhet föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att sänka taxan för att nyttja ishallar efter ordinarie säsong, det
vill säga under så kallad eftersäsong 2021 (efter vecka 12) med 40 % förutsatt att
föreningarna betalar och kommer upp i en självkostnadsnivå om 30 000 kr.
Vidare föreslår förvaltningen en förlängning av ordinarie säsong med två veckor
(inomhussäsongen) för de föreningar som nyttjar idrottshallar enligt nedan lista.
Beslutet omfattar de ålderskategorier som följer av de restriktioner som fastställs
av Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Huddinge kommuns beslut och
förhållningsregler.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige givits rätt att besluta om
avgifter för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar vilka förvaltas av
kultur- och fritidsnämnden samt besluta om bad- och träningsavgifter i
kommunens lokaler och anläggningar.
Det kommunala bolaget Huddinge samhällsfastigheter AB (HUSF) äger och
förvaltar kommunens samtliga ishallar1. Kultur- och fritidsnämnden betalar
årshyra2 för ishallar. För att utöka säsongen, det vill säga öppethållande efter
ordinarie säsong, så kallad eftersäsong, betalar kultur- och fritidsförvaltningen
köp av tjänst till en kostnad per vecka till HUSF. Föreningar som utövar issporter
1

I Huddinge kommun finns fyra ishallar och fem isrinkar; Segeltorpshallen, Stortorpshallen i Trångsund,
Visättrahallen och Björkängshallen i centrala Huddinge som innehåller en A-hall och en B-hall.
2 I årshyran för ishallar ingår verksamhetsdrift under ordinarie säsong. (Förutom för Visättrahallen eftersom
kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamhetsdriften där).
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betalar i sin tur en taxa för nyttjande av ishallarna i enlighet med nämndens
fastställda taxor och avgifter (senast beslutade 2020-12-08, § 103).
RF-SISU Stockholm vars uppdrag är att utveckla, utbilda, företräda och stödja
idrottsföreningarna samt Specialdistriktsförbunden i Stockholmsdistriktet har
tillsammans med ett antal andra idrottsförbund sänt kommunerna i
Stockholmsregionen ett brev med förslag till kommande åtgärder för att stötta
idrottsrörelsen (se bilaga 1). I brevet tas bland annat säsongslängd och
ekonomiska lättnader upp.
RF-SISU Stockholm har även gjort en omvärldsbevakning och sammanställning
över önskemål inom respektive kommun i regionen och det kan konstateras att de
flesta kommuner väljer att förlänga ordinarie säsong med två till fyra veckor.
Coronapandemin har medfört att ishallarna i stor utsträckning fått hålla stängt
under pågående ordinarie säsong. Föreningar som utövar issporter i Huddinge
kommun har kontaktat kultur- och fritidsförvaltningen och önskat att ha två
ishallar öppna efter ordinarie säsong, så kallad eftersäsong (eftersäsongen inträder
normalt efter vecka 12). De önskar att Stortorpshallen hålls öppen till och med
vecka 22 och att Segeltorpshallen hålls öppen fram till torsdag vecka 25.
Utifrån de konsekvenser och önskemål som kultur- och fritidsförvaltningen har
fått har förvaltningen kommit överens med HUSF om en reducerad
eftersäsongskostnad. Överenskommelsen innebär att kostnaden reduceras från
50 000 kr per eftersäsongsvecka till 30 000 kr per eftersäsongsvecka.

Förvaltningens synpunkter
Regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande coronaviruset har
påverkat föreningslivets verksamhet. Många föreningar har tagit ansvar för att
stoppa smittspridningen och ställt in eller ställt om sin verksamhet.
Föreningar är viktiga samarbetsparters för kultur- och fritidsförvaltningen för att
kunna erbjuda Huddinge kommuns invånare bästa möjliga utbud och stärka
folkhälsan. Därför är kommunala insatser viktiga, för att vi även efter pandemin
ska ha ett levande idrottsliv. Alla insatser för en så kallad normalisering är
betydelsefulla.
Säsongsindelningen för idrottsföreningar inom issporter i Huddinge kommun gör
gällande att ordinarie säsong är förlagd enligt nedan:
Idrotter
 Ishockey
 Konståkning
 Bandy

veckor
36-12
36-12
36-9, fördelas tid i ishall från v 36

Den ordinarie säsongen är kortare för issporterna ishockey, konståkning och
bandy än för övriga sporter. På grund av de konsekvenser coronaviruset har haft
på isföreningars möjlighet att bedriva sin verksamhet önskar kultur- och
fritidsförvaltningen stötta issporterna genom att hålla öppet ishallarna efter
ordinarie säsong till en reducerad kostnad.
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Därmed föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att sänka taxan för att nyttja ishallar under eftersäsong 2021, det vill säga
efter vecka 12 med 40 %, förutsatt att föreningarna kommer upp i en
självkostnadsnivå om 30 000 kr som de betalar.
Säsongsindelningen för idrottsföreningar inom inomhussporterna i Huddinge
kommun gör gällande att ordinarie säsong är förlagd enligt nedan:













Idrotter

veckor

Gymnastik
Dans
Bordtennis
Kampsport
Friidrott multihall
Bågskytte inomhus
Racketsport
Brottning
Boxning
Handboll
Basket
Innebandy

34-23
34-23
34-23
34-23
34-23
34-23
34-23
34-23
34-23
34-23
34-23
34-23

För att stötta kommunens övriga föreningar önskar förvaltningen även förlänga
inomhussäsongen för idrottshallar (ej gymnastiksalar) med två veckor. De andra
inomhusidrotterna såsom rollerderby omfattas av tekniska aspekter som
omöjliggör att säsongen kan förlängas.
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter i ärendet utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.
Barnkonventionens andra artikel om alla barns lika rättigheter och värde, och
artikel 15 som anger att varje barn har rätt att delta i föreningsverksamhet är
artiklar som är av beaktade i förvaltningens förslag.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
I och med kultur- och fritidsförvaltningens överenskommelse med HUSF om
reducerad eftersäsongskostnad beräknar förvaltningen att en sänkning av taxan i
ishallar under eftersäsong och en förlängning av ordinarie säsong ryms inom
budget.
För förlängningen av ordinarie säsong (inomhussäsongen) för idrottshallar med
två veckor beräknas kostnaderna för städning att öka, men den kostnaden hanteras
inom budget.
Förvaltningen har i samråd med HUSF kommit överens om att kunna stänga
anläggningar utan att säsongen förlängs, om restriktionerna förändras och skärps,
utan efterföljande ekonomiska transaktioner mellan parterna (det vill säga mellan
förvaltningen och HUSF).
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Carolin Frank
Tf verksamhetschef idrott och anläggning

Bilagor
Bilaga 1) Brev med förslag till kommande åtgärder för att stötta idrottsrörelsen

Beslutet ska skickas till
Bokningen KUF
Föreningssamordnare KUF
Berörda föreningar

