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YTTRANDE 

Angående Sala Fotbollsklubb (Sala FF) ansökan om nolltaxa för 
barn- och ungdomsverksamhet på vinterhalvåret. 

 

Sala FF har svårt att få attraktiva tider inomhus för träningar, med träningstider 

lagda på helger eller i Kungsängsgymnasiet idrottshall som inte är en fullstor 

40x20m hall. 

I och med den varma vintern har flera lag inom föreningen hört av sig till Sala FFs 

styrelse för frågan om de får möjlighet att träna ute på konstgräset. 

Lagen tränar med nolltaxa inomhus. 

Nolltaxa gäller inte för barn och ungdomar om de tränar ute på konstgräset, nu 

under vintern, enligt tidigare antagna taxor för idrottslokaler. 

Sala FF önskar slå två flugor i en smäll att frigöra tid inomhus samtidigt som de får 

ungdomar i aktivitet utomhus. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019 – 11 – 07, KFN § 136, taxor för 

idrottslokaler för vidare beslut i kommunstyrelsen och sen kommunfullmäktige. 

I den står det: ”Nolltaxa för barn & ungdomar på konstgräset gäller från första april 

till första veckan i oktober, övrig tid på året gäller kategori Vuxen.” 

Kategori Vuxen har en taxa på 440kr/h för helplan och 220kr/h för halvplan under 

vinterhalvåret, andra veckan i oktober till sista mars. 

Träningstider är en problematik för föreningslivet. Ålder på de aktiva påverkar tid 

när lag kan träna, ledarnas arbetsplats och arbetstider påverkar tid och dag när lag 

kan träna, hur de aktiva utövar andra idrotter påverkar vilken dag i veckan de aktiva 

kan träna. 

Även med två nya fullstora idrottshallar så har Sala kommun, närmast 

hundraprocentig beläggning under vardagar i 40 x 20m hallar. 

Sala FF har genom styrelsen inkommit med liknande fråga till KFN i slutet av 2015, 

där beslutade KFN att tidigarelägga perioden för noll-taxa på konstgräset med start 

första april, istället för tidigare första maj med hänsyn till seriestarter för vissa lag i 

början av maj. Det gav barn och ungdomar möjlighet att förbereda sig på fullstor 

fotbollsplan inför tävlingsstart. 

Då togs beslutet med bakgrund av Sala kommuns syn att barn och ungdomar ska 

ägna sig åt säsongsbetonad träning och tävling, dvs. på sommaren ägnar den aktiva 

sig till sommaridrott och på vintern är det vinteridrott. 
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Från: Daniel Watkinson[Daniel.Watkinson©sala.se]
Skickat: 05.02.2020 13:48:47
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Amne: VB: Ansökan om noll-taxa under vinterhalvåret.

Hej!

Här kommer Sala FFs förfrågan om ansökan för noll—taxa under vinterhalvåret.
1—1 '.,

Sedan som du vet är det en otrolig huggsexa om "veckotider" inomhus där flera av våra lag blivit

mkt besvikna och därmed iflera fall inte kan träna inomhus (har beskrivit detta itid mail t dig) pga

att dem har fått en helgtid.

Ungdomar harju kostfritt inomhus och nu vill vi underlätta dels för er men också för oss iochmed:

Flera lag i Sala FF är beredda att ställa sin inomhustid t förfogande t andra

vinteridrotter/privpersoner till snön o riktiga kylan ankommer, då dem är beredda att träna

utomhus på konstgräset, flera lag har hört av sig med skrivelser till oss i styrelsen som vill att vi tar

detta m dig...

Det är kostfritt inomhus och vi anserju därmed att vi tillsammans med dig kan slå flera flugor i en

smäll och du ger dem möjlighet att träna på konstgräset kostfritt till detta längre inte går...

Det finns ingen som helst kostnad f kommunen för om detta skulle ske... Frågan är högst aktuell

och flera lag vill göra detta from denna vecka m start imorgon så vänligen återkoppla i denna slinga

är du snäll.. Stort tack så länge!

Med vänlig hälsning Fredrik 0 co i Sala FF:s styrelse


