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Ansökan om särskilt bidrag till reparation av värmesystem - Bofors Kanotklubb 
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 2022-05-11 KS 2022-00365  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Christian Westas 

 

 
Kommunstyrelsen 

 

Svar på ansökan om särskilt bidrag till Bofors 
Kanotklubb 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) inkom den 10 maj 2022 (KFN 2022-
0024) med ett ordförandebeslut att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 
30 tkr i särskilt bidrag till Bofors Kanotklubb.  
 
Bofors Kanotklubb har inkommit med en ansökan om delvis nytt  
värmesystem i sitt 25 åriga klubbhus vid Näset. Vintern 2021 upptäcktes 
läckage på en av värmeslingorna. Läckaget måste åtgärdas och en 
rörfirma har lämnat ett kostnadsförslag på 30 tkr för att åtgärda läckaget. 
Klubbens försäkringsbolag täcker inte kostnader för felsökning, åtgärd 
och reparation. Därför ansöker Bofors Kanotklubb ett särskilt bidrag för 
sina kostnader. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
kultur- och fritidsnämnden 30 tkr för särskilt bidrag till Bofors 
Kanotklubb. Budgetmedel tas från kommunstyrelsens reserv för extra 
föreningsstöd för räkenskapsår 2022. Innan detta ärende/beslut kvarstår 
448 350 kr av denna budgetreserv för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 11 maj 

2022 
• Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden den 10 maj 2022 

(KFN 2022-0024) 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2022 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden 

30 tkr för särskilt bidrag till Bofors Kanotklubb. 
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens reserv för extra 

föreningsstöd för räkenskapsår 2022. 
 
Christian Westas 
Ekonomichef / Tf kommundirektör 
 
 
Expedieras till: 
Ekonom för kommunstyrelsens ledningskontor 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonom för kultur- och fritidsnämnden 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 2022–05–09 KFN 2022–00024 
Handläggare  
Marina Sjödahl 

Kommunstyrelsen 
 

Ordförandebeslut 1-2022 gällande särskilt bidrag till 
reparation av värmesystem - Bofors Kanotklubb 
Sammanfattning 
Bofors Kanotklubb har inkommit med en ansökan om delvis nytt 
värmesystem i sitt klubbhus vid Näset. 
Läckaget måste åtgärdas och en rörfirma har lämnat ett kostnadsförslag 
på 30 000 kronor för att åtgärda läckaget.  
 
Vid kontakt med försäkringsbolaget meddelade de att de inte täcker 
kostnader för felsökning, åtgärd och reparation. Därför ansöker Bofors 
Kanotklubb ett särskilt bidrag på 30 000 kronor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2022. 
Ansökan inkom den 29 april 2022. 
 

Bakgrund 
Bofors klubbhus är 25 år gammalt och vintern 2021 upptäcktes att huset 
tappade tryck i värmesystemet 
Huset har tre separata slingor och företaget Polygon som undersökt 
värmesystemet kunde konstatera att det var läckage på en av 
värmeslingorna. 
Den läckande slingan är monterad i golvet på nedervåningen och huset har 
torpargrund men denna går inte att komma ner i. Flera hål måste därför 
göras i golvet för att nya rör ska kunna monteras. 
 
 
Konsekvenser  
Sociala/kulturella konsekvenser  
Klubbhuset fyller en stor funktion då det förutom den egna klubben 
inhyser även OK Djerf till viss del. 
Många ungdomar från båda föreningarna använder sig av klubbhuset. 
 
 
 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
kultur- och fritidsnämnden 30 000 kronor från kommunstyrelsens 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 2022–05–09 KFN 2022–00024 
Handläggare  
Marina Sjödahl 

konto, reserv för extra föreningsstöd under 2022, för att betala ut 
till Bofors Kanotklubb i särskilt bidrag. 
 

Margaretha Rosberg 
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 

Magnus Ahlberg 
Förvaltningschef  

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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