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 YTTRANDE 

Ansökan om bidrag för "Säker fritidsgård", Kilbolokalen 

YTTRANDE ANGÅENDE KILBOLOKALENS ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR SÄKER 
FRITIDSGÅRD 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kilbolokalens styrelse genomförde Bygdegårdarnas riksförbunds kurs ”Säker 

föreningsgård”. 

I samband med kursen påbörjades en ordentlig genomlysning av lokalen och dess skick för 

att motverka olyckor och skador. 

De fann brister i elen och att jordfelsbrytare behöver installeras. 

Efter kontakt med elektriker upptäcktes det att en jordfelsbrytare inte kan installeras som 

elen är dragen idag. De eldragningar som finns nu skulle inte uppfylla dagens standard för 

elsäkerhet. 

Föreningen har inte ekonomin att klara av en åtgärd av den storleken och har då sökt stöd 

från annat håll. En ansökan till Boverket lämnades in, men ansökan avslogs. 

Totalkostnad för åtgärderna är enligt offerter beräknade till 197 000 kr. 

Kilbolokalen ansöker om 197 000kr för åtgärder kopplade till elsäkerhet från Sala 

kommun. 

Tjänstepersonens yttrande. 

I kilbolokalen bedrivs en verksamhet som kallas Chillbo, en plats för ungdomar att träffas 

på fredagar och ibland i veckorna. Kilbolokalen används också till populära arrangemang 

och aktiviteter. 

Säkerhet och hållbarhet är återkommande ord som Sala kommun ser positivt till. 

Åtgärder som säkerställer det bör prioriteras, ett bidrag för att åtgärda elsäkerheten är 

viktigt ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms ha positiva konsekvenser för landsbygden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser ekonomiskt. 
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Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms ha positiva effekter för barn och ungdomar. 

En trygg och säker mötesplats med vuxennärvaro är återkommande en framgångsfaktor i 

undersökningar på barn och ungdomars psykiska hälsa. 

 

 

Förslag till beslut 
 

att kultur- och fritidsnämnden beviljar Kilbolokalen upp till 197 000 kr i bidrag, för 

åtgärder kring elsäkerhet i Kilbolokalen 

att redovisning inkommer efter slutfört projekt. 

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

Daniel Watkinson 

Fritidsutvecklare 

 

  



Från: Daniel Watkinson[Daniel.Watkinson@sala.se]
Skickat: 25.06.2020 08:49:16
Till: Stina Barrsäter[stinowitz@hotmail.se]
Kopia: Malin Kullinger[malin.kullinger@gmail.com]; KFF[ kulturfritid@sala.se];
Ämne: SV: Önskat bidrag från Sala Kommun

Hej Stina!
Mailet är mottaget och jag tar hanteringen av frågan vidare för att se hur det fortlöper.

Önskar en trevlig dag!

Med	vänliga	hälsningar
Daniel	Watkinson
Fritidsutvecklare
Kultur	&	Fritid

Tfn/mobil:	0224- 74	78	30
Växel:	0224- 74	70	00
E-post:		daniel.watkinson@sala.se
Besöksadress:	Sportfältsgatan	4,	733	36	Sala
Postadress:	Box	304,	733	25	Sala
Hemsida:	www.sala.se

Från: Stina Barrsäter <stinowitz@hotmail.se> 
Skickat: den 25 juni 2020 08:36
Till: Daniel Watkinson <Daniel.Watkinson@sala.se>
Kopia: Malin Kullinger <malin.kullinger@gmail.com>
Ämne: Önskat bidrag från Sala Kommun

Hej Daniel. 

Vi i Kilbolokalens styrelsen gick under förra året Bygdegårdarnas riksförbunds kurs 
”Säker föreningsgård”. 
I samband med det påbörjade vi en ordentlig genomgång av lokalen, och ett 
förebyggande arbete för att motverka olyckor och skador. Då fann vi att elen i lokalen 
skulle behöva ses över och jordfelsbrytare installeras. Vid en genomgång tillsammans 
med en elektriker uppdagades att en jordfelsbrytare inte kan installeras så som elen är 
dragen idag. Dessutom behöver all el i lokalen bytas då varken ledningar eller dragning 
uppfyller de säkerhetskrav som finns idag.

Föreningens ekonomi tillåter inte en så stor investering just nu, men vi anser att det är 
angeläget att detta blir gjort så snart som möjligt för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår 
välbesökta ungdomsgård och våra evenemang i en säker lokal. Vi har sökt pengar ifrån 
Boverket för detta ändamål, men fick tyvärr avslag. 

Vi undrar därför om det finns möjlighet att få pengar från kommunen för att genomföra 
detta?
Enligt offerten som vi bifogade till Boverket så är kostnaden för el bytet beräknad till ca 
197 000 kr.

Har ni några frågor, kontakta mig.
Vi är tacksamma för svar så vi vet hur vi ska gå vidare i frågan.
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Allt gott! 
Stina Barrsäter
Kilbolokalen 
073-0918781
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