
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-02-17  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Welin (L), Ordförande 

Sabine Noresson (MP) 

Werner Schubert (S) 

Fred Rydberg (KD) 

Johan Tolinsson (S) 

Kultur- och livsmiljöutskottet kallas till sammanträde 

Tid onsdagen den 02 mars 2016, kl. 08:30 

Jättestora Centrumrummet, Kommunhuset, Bålsta Plats 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordningen 

 

2.  
Ansökan om extra föreningsbidrag för nya liftar i Teknikbacken 

Dnr 2015/00176  

 

3.  
Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Teknikbacken 

Dnr 2016/00078  

 

4.  
Informationer 

1. Remissyttrande om regionbildning 

2. Verkstans flytt 

3. Biblioteksplanen 

4. Översyn av föreningsbidrag 

5. Personalförändringar 

6. Övrig information 

 

5.  
Övriga frågor/ärenden 

 

 

 

Håkan Welin 

Ordförande 
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Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Teknikbackens liftanläggning 

Förslag till beslut  

1.  Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna utan 

åtgärder. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 31 augusti 2015 behandlat 

frågan om extra föreningsbidrag till Bålsta Alpina. Bidragsansökan avslogs i 

sin helhet. Werner Schubert (S) gjorde tilläggsyrkande kring fortsatt drift 

och upprustning av liften i teknikbacken. Kommunstyrelsen beslutade att 

uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna av upprustning av 

Teknikbackens liftanläggning utifrån Schuberts tilläggsyrkanden 

- Kommunen tar över ägande och driftansvar för anläggning 

- Kommunen undersöker möjligheten att finansisera upprustningen av 

anläggningen via medel från LEADER enligt Jordbruksverkets 

direktiv 

- Kommun påtar sig borgensansvar för föreningen 

 
Ärendet 

Bålsta Alpina Skidklubb har vid ett flertal tillfällen ansökt om extra 

föreningsbidrag för att renovera och bygga ut liftanläggningen i 

Teknikbacken. Vid samtliga tillfällen har bidragsansökningarna avslagits 

med hänvisning till regelverket kring föreningsbidrag (KFN 2008/23 Hid.nr 

2008.548). Vid kommunstyrelsens sammaträde den 31 augusti 2015 

behandlades den senaste ansökan. Werner Schubert(S) yrkade att beslutet 

skulle komplettars med ett uppdrag till kommunstyreslens förvaltning och 

utredning av alternativa möjligheter av upprustningen av Teknikbackens 

liftanläggning. 

1. Kommunen tar över ägande och driftansvar för anläggningen 

Att driva en skidanläggning är ingen kärnverksamhet för kommunen. Någon 

utredning av eventuellt driftövertagande kommer inte att göras. 

2. Kommunen undersöker möjligheten att finansiera upprustningen av 

anläggningen via medel från LEADER enligt Jordbruksverkets direktiv 
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I pågående LEADER period 2008-2015, norra Mälarstranden, finns inga 

medel kvar att söka. Enligt kontakt med Jordbruksverket inför kommande 

LEADER period är det mycket osäkert om drift av skidanläggning är ett 

projekt som kan komma att godkännas. 

3. Kommunen påtar sig borgensansvar för föreningen 

Om föreningen skickar in en ansökan om kommunal borgen kommer 

ansökan att prövas på sedvanligt sätt. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

–  

__________ 

Beslut skickas till 

Kulturchef 

Tekniskchef 

Bålsta Alpina 
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 2016-02-25 KS 2016/00078 nr 65807 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Teknikbacken 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen avslår Bålsta Alpina klubbs ansökan om kommunal 

borgen.  

 

Sammanfattning 

Bålsta Alpina klubb har funnits sedan 1984 i Håbo kommun. Klubbens 

huvudsakliga verksamhet är att bedriva skidträning och skidskola för barn 

och ungdomar. Klubben driver på ideell basis anläggningen i Teknikbacken. 

En backe som flitigt används av alla i kommunen som gillar utförsåkning. 

Klubben anser att anläggningen är i behov av renovering och utbyggnad. 

Åtgärderna beräknas kosta 8 miljoner koronor. Finansieringen ska ske med 

banklån och bidrag från Arvsfonden. Att driva en skidanläggning är dock 

ingen kommunal kärnverksamhet och ska inte finansieras med kommunala 

medel eller med kommunal borgen som garanti.  

 
Ärendet 

Bålsta Alpina klubb har enligt egna uppgifter påbörjat ett projekt för att 

bygga nya liftar i Teknikbacken. Befintliga liftar ska bytas ut till liftar av 

annan typ. Anläggningen ska även kompletteras med en lift särskilt 

anpassad för små barn. I projektet ingår även upprustning av klubbstugan 

samt installation av vatten och avlopp.  

Klubben räknar med att projektet kommer att finansieras med bidrag från 

Arvsfonden och banklån. Klubben har lånelöfte från Sparbanken Enköping 

på ett lån på 2 miljoner kronor. Lånelöftet är villkorat med att Håbo 

kommun ställer borgen och att Arvsfonden beviljar resterande medel. 

Klubben har ännu inte skickat in någon ansökan till Arvsfonden. 

Klubben har tagit in i sin kalkyl att det lokal och driftbidrag som klubben 

kan söka på förnärvarande maximalt 150 000 kronor ska användas till att 

täcka räntor och amorteringar på banklånet.  

Att driva en skidanläggning är ingen kommunal kärnverksamhet och ska 

inte finansieras med kommunala medel eller med kommunal borgen som 

garanti. 

Förvaltningens grundsyn är att Håbo kommun endast i undantagsfall ska gå 

i borgen för föreningar. Ett borgensåtagande är alltid riskfyllt. Presenterat 

upplägg av finansieringen känns allt för osäker då den bygger på bidrag och 

villkorat banklån. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp 

Beslutsunderlag 

- Ansökan om borgensåtagande för nya liftar i Teknikbacken  

__________ 

Beslut skickas till 

- Bålsta alpina 

- Kultur- och livsmiljöavdelningen 

  

 



Från: Åsa Eriksson <eriksson.asa@gmail.com> 
Skickat: den 17 februari 2016 09:36 
Till: Kommunstyrelsen 
Kopia: Karin Gustafsson 
Ämne: Förtydligande till 2016/0078 
 

Hej! 

 

Bålsta alpin vill förtydliga en mening i ärende 2016/0078, "bilaga C underlag för lånelöfte 

160202". 

I andra kapitlet, andra stycket står följande mening att läsa: 

 

"Klubben i samarbete med Håbo kommun driver nu ett projekt för att bygga nya liftar." 

I samarbete med Håbo kommun i detta fall syftar på tre saker: 

- Fastigheten som skidanläggningen ligger på ägs av kommunen. 

- Håbo kommun har höjt klubbens föreningsbidrag för att projektet skall gå att genomföra 

- Klubben har frågat om Håbo kommunen kan gå in som borgenärer för lånet. Och har efter 

dialoger med kommunens tjänstemän och politiker stora förhoppningar om att svaret kommer att 

bli ja. 

Vänliga hälsningar 

Åsa Eriksson, Bålsta alpin klubb   

   

  



Åsa Eriksson <eriksson.asa@gmail.com>

Lånelöfte
1 meddelande

mattias.aspsater@sparbankenenkoping.se <mattias.aspsater@sparbankenenkoping.se>
9 februari 2016

14:55
Till: tobias.trillon.persson@gmail.com
Kopia: eriksson.asa@gmail.com

Hej Tobias och Åsa,

E�er möte och diskussion hos oss på Sparbanken den 5/2 2016 har vi beslutat oss för a% bevilja er, Bålsta
Alpina klubb, 817001-3794, e% lånelö�e på max 2000 tkr under förutsä%ning a% ansökan hos allmänna
arvsfonden på resterande finansiering går igenom och a% en kommunal borgen på lånebeloppet ställs ut.

Med vänlig hälsning

Ma4as Aspsäter

Företagsrådgivare

Sparbanken i Enköping

Box 73  746 22 Bålsta

Telefon: 0171-854 24

www.sparbankenenkoping.se

Vi ber dig lägga märke 8ll a% de%a e-postmeddelande kan innehålla konfiden8ell informa8on.

Om du felak8gt blivit mo%agare av de%a meddelande ber vi dig informera avsändaren om felet genom a%
använda svara-funk8onen. Vi ber dig också a% radera e-postmeddelandet utan a% skicka det vidare eller
kopiera det.

Trots a% vi intygar a% e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra fel som kan
påverka datorn eller IT-systemet där det mo%ages och läses, öppnas det på mo%agarens eget ansvar. Vi tar
inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstå% i samband med a% e-postmeddelandet
mo%agits och använts.

_________________________________________________________________________________

Gmail - Lånelöfte https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1e02aed792&view=pt&sea...
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Underlag lånelöfte 

1 Förhandsbesked om lånelöfte 
Med nedan givna förutsättningar samt förutsättningen att Håbo kommun 14 mars fattar beslu-
tet att gå i borgen för Bålsta alpina klubb söker klubben ett förhandsbesked på lånelöfte. 
  
Förhandsbeskedet behövs som en bilaga till kommunstyrelsemöte 14 mars där kommunen 
skall fatta beslut om borgenärskap.  

2 Bakgrund 
Bålsta alpin klubb är en aktiv förening i Håbo kommun. Klubbens huvudsyssla är att bedriva 
skidträning och skidskola för barn och ungdomar. På ideell basis driver klubben Teknikback-
en. En backe som används flitigt av klubbens medlemar, samt alla i Håbo kommun som tyck-
er om utförsåkning. 
 
Klubben i samarbete med Håbo kommun driver nu ett projekt för att bygga nya liftar. De två 
befintliga knappliftarna på vajer kommer att bytas ut mot två vanliga knappliftar. Anlägg-
ningen kommer även att kompletteras med en bandislift för småbarn. I projektet ingår även 
upprustning av klubbstugan och installation av vatten och avlopp. 

3 Ekonomisk situation för föreningen 
Bålsta alpin klubb är en ideell förening vars ekonomi grundar sig på tre ben: 

• Medlemsavgifter 
• Driftbidrag från Håbo kommun 
• Försäljning av kioskartiklar samt liftkort i Teknikbacken 

 

Sammanfattning av 2014/2015 års resultatrapport (se bilaga B): 

S:a nettoomsättning: 190 026 kr 
S:a rörelseintäkter och lagerförändring: 298 898 kr 
S:a rörelsens kostnader: 173 439 Kr 
Rörelseresultat före avskrivningar: 125 459 Kr  
Resultat: 25 603 Kr 
 

Föreningen har idag en stabil ekonomisk situation. Relativt investeringsbehovet för ny lif-

tar är kassan liten men ur ett föreningsperspektiv god. 
  



 
Bålsta alpin klubb  Bålsta 2016-02-02 
 
 

4 Budget för investering av nya liftar 
Förberedande planering och förprojektering med tillhörande kostnadskalkyl är genomförd i 
samråd med två av Sveriges största försäljare av skidliftar, Liftbyggarna och Alpin poolen. 
 
http://www.liftbyggarna.se/ 
http://www.alpinpoolen.se/ 
 
Samarbete med Vebobackens (Västerås) projektledare för deras ny byggnationer har genom-

förts. 

 

Investeringskostnaden (se bilaga A) är beräknad till 8 Mkr. Finansieringen kommer att bestå i 

ett lån på 2 Mkr samt bidrag från allmänna arvsfonden på 6 Mkr. 

 
UTGIFTER Mkr 
Investeringskostnad (se bilaga A) 8 

  

INTÄKTER  

Lån  2  

Fonder 6 

 

5 Föreningens förutsättningar för ett lån 
Föreningen har idag ett driftbidrag på 80.000 kr/år från Håbo kommun. Utslaget på de senaste 

åren går föreningen plus minus 0 kr/år med detta driftbidrag. 

 

För att kunna genomföra investering har Håbo kommun höjt driftbidraget till 150.000 kr/år 

från och med år 2016 och framåt. Ökningen av driftbidraget (150.000 kr – 80.000 kr =) 

70.000 kr  kommer klubben att avsätta för räntor och amorteringar. 

 

Klubben räknar dessutom med att med de nya liftarna öka sina intäkter med följande: 

 
 Antal* A pris Totalt 
Dagskort, lift 250 100 25 000 

Säsongskort lift 20 1000 20 000 

Genomsnittlig dagskassa 

kiosk 

40 300 12 000 

Antal familjemedlemskap 15 2200 33 000 

TOTALT:    90 000 
 * Antalet är baserat på att en säsong är ca 40 öppna dagar för Teknikbacken.  
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Således har föreningen på års basis följande summa att betala räntor och amorteringar med: 

 
Driftbidrag, avsatta pengar för räntor 

och amorteringar 

70 000 kr 

Ökade intäkter kiosk, lift och med-

lemsavgifter 

90 000 kr 

TOTALT 160 000 kr 

 

 

6  Borgenär för lånet 
På kommunstyrelsen 14 mars kommer klubbens ansökan om att Håbo kommun går i borgen 

för detta lån att tas upp för beslut. Med tanke på den dialog som klubben fört med kommunen 

samt dess politiker sedan våren 2014 pekar allt på att kommunen kommer att ta på sig borgen 

ansvaret för detta lån. 

 

Bilagor: 

A) Kostnadskalkyl investering 160201 

B) Balans och resultatrapport år 2014/2015 

 



	  



	  



	  



Bålsta alpin klubb 160201

UTGIFTER - projektering [kkr]

Projektering 120 

UTGIFTER - entreprenad

Knapplift ca 200 m, mellanbacken [kkr]

Inköp lift 1 700 

Markarbeten (fundament ink material) 500 

Resa stolpar och lindragning 100 

El, säkerhetssystem och styrning 70 

Injustering och besiktning 100 

Delsumma 2 470 

Knapplift ca 140 m, stora backen

Inköp lift 1 500 

Markarbeten (fundament ink material) 500 

Resa stolpar och lindragning 100 

El, säkerhetssystem och styrning 70 

Injustering och besiktning 100 

Delsumma 2 270   

bandislift ca 25m  

Inköp bandislift 300 

Installation bandislift 110 

Delsumma 410

Markarbeten backe samt övrigt

Förbättrad elanslutning 100 

Inmätning av profil 70 

Bortförsel av gammal lift 200 

Liftstuga 2 st 100 

Förlänga mellan backe - röja 200 

Markarbeten mellan backe 300 

Iordningställande av minibacke (ink. 

massor) 300 

Tillgänglighetsanpassad klubbstuga ink 

handikapp toalett 960 

VA anslutning för handikapp toalett 500

Delsumma 2 730   

TOTALT UTGIFTER 8 000 

INTÄKTER - entreprenad

Stipendium (Allmänna arvsfonden, 

idrottslyftet och Kronprinsessparets 

bröloppsstiftelse) 6 000 

Lån med Håbo kommun som finasiär 2 000 

TOTALT INTÄKTER 8 000 



Egen insatts Bålsta Alpina klubb Timmar Antal kr/h

Summa 

[tkr]

Projektledning 200 1 1200 240

Entreprenadjurist 40 1 1500 60

Byggnadsarbetare 170 4 750 510

SUMMA 810

KPI 2016

Utöver detta kommer klubben att bidra med följande ideella 

arbete:








