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Kommunstyrelsen

Omdisponering – Skänninge idrottshallar
Bakgrund
Skänninge har sedan Birger jarls halls tillkomst två idrottshallar.
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisade vid CBK Skänninge
idrottshalls möte 5 mars förslag på tänkbara användningsområden av
Trojenborgsskolans idrottshall. Inget beslut fattades i frågan vilket
kultur- och fritidsförvaltningen uppfattade som att även gamla hallen
ska kunna ingå i det verksamhetsprojekt som kommunfullmäktige
beviljat medel till 2015-07-01-2016-12-31.
Enligt internhyressystemet är kultur- och fritidsförvaltningen
förstahands hyresgäst av idrottshallar och hyr ut till
utbildningsförvaltningen i andra hand enligt fördelningsmodellen
40/60 varav utbildningsförvaltningen står för 40 % av kostnader för
hyra och lokalvård. Respektive förvaltning har motsvarande kostnad i
sin budgetram.
Kostnaden 2015 uppgår till 756 tkr varav utbildningsförvaltningen
302 tkr och kultur- och fritidsförvaltningen 454 tkr. Då
utbildningsförvaltningen inte längre har någon verksamhet i lokalerna
förslås kostnader för hyra och lokalvård helt övergå till kultur- och
fritidsförvaltningen från och med 2015-08-31. För 2015 omdisponeras
126 tkr och för 2016 302 tkr. Omdisponering för 2016 beaktas i
beslutet kring Mål och budget 2016-2018.
Ramtillskottet för hyra och lokalvård avseende Birger jarls hall finns i
sin helhet i kultur- och fritidsnämndens ram innevarande år. Som
nämnts ovan ska fördelningen vara 40/60 varav
utbildningsförvaltningen står för 40 %. Hyra och lokalvård 2015
motsvarar 1 255 tkr varav 502 tkr föreslås omdisponeras till
utbildningsnämnden. Medel för 2016 och framåt beaktas i beslutet
kring Mål och budget 2016-2018.
Sammanfattning
Vissa omdisponeringar behöver göras avseende
internhyresförhållandet mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
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utbildningsförvaltningen vid tillkomsten av ytterligare en idrottshall i
Skänninge. Medel för Trojenborgsskolans idrottshall föreslås
omdisponeras från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
med 126 tkr. Medel för Birger jarls hall föreslås att omdisponeras från
kultur- och fritidsnämnden till utbildningsnämnden med 502 tkr.
Nettoeffekten av ovanstående omdisponeringar blir 376 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
att omdisponera 126 tkr för hyra och lokalvård avseende
Trojenborgsskolans idrottshall 2015 från utbildningsnämnden till
kultur- och fritidsnämnden.
att omdisponera 502 tkr för hyra och lokalvård avseende Birger jarls
hall 2015 från kultur- och fritidsnämnden till
utbildningsnämnden.
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Omdisponering- Trojenborgsskolan
Bakgrund
Skänninge har sedan Birger jarls halls tillkomst två idrottshallar. Kultur- och
fritidsförvaltningen redovisade vid CBK Skänninge idrottshalls möte 5 mars förslag
på tänkbara användningsområden av Trojenborgsskolans idrottshall. Inget beslut
fattades i frågan vilket kultur- och fritidsförvaltningen uppfattade som att även
gamla hallen ska kunna ingå i det verksamhetsprojekt som kommunfullmäktige
beviljat medel till 2015-07-01-2016-12-31.

Enligt internhyressystemet är kultur- och fritidsförvaltningen förstahands
hyresgäst av idrottshallar och hyr ut till utbildningsförvaltningen i andra hand
enligt fördelningsmodellen 40/60 varav utbildningsförvaltningen står för 40 % av
kostnader för hyra och lokalvård. Respektive förvaltning har motsvarande kostnad
i sin budgetram.

Kostnaden 2015 uppgår till 756 tkr varav utbildningsförvaltningen 302 tkr och
kultur- och fritidsförvaltningen 454 tkr. Då utbildningsförvaltningen inte längre
har någon verksamhet i lokalerna förslås kostnader för hyra och lokalvård helt
övergå till kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2015-08-31. För 2015
omdisponeras 126 tkr och för 2016 302 tkr. Omdisponering för 2016 beaktas i
beslutet kring Mål och budget 2016-2018.

Ramtillskottet för hyra och lokalvård avseende Birger jarls hall finns i sin helhet i
kultur- och fritidsnämndens ram innevarande år. Som nämnts ovan ska
fördelningen vara 40/60 varav utbildningsförvaltningen står för 40 %. Hyra och
lokalvård 2015 motsvarar 1 255 tkr varav 502 tkr föreslås omdisponeras till
utbildningsnämnden. Medel för 2016 och framåt beaktas i beslutet kring Mål och
budget 2016-2018.

Sammanfattning
Vissa omdisponeringar behöver göras avseende internhyresförhållandet
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen vid
tillkomsten av ytterligare en idrottshall i Skänninge. Medel för
Trojenborgsskolans idrottshall föreslås omdisponeras från
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utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden med 126 tkr. Medel för
Birger jarls hall föreslås omdisponeras från kultur- och fritidsnämnden till
utbildningsnämnden med 502 tkr. Nettoeffekten av ovanstående
omdisponeringar blir 376 tkr.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 126 tkr för hyra och lokalvård avseende Trojenborgsskolans
idrottshall 2015 från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

att omdisponera 502 tkr för hyra och lokalvård avseende Birger jarls hall 2015
från kultur- och fritidsnämnden till utbildningsnämnden.
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