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Jenny Holmberg  

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2021-09-14 

Förlängning av avtal gällande Sollentuna 
friidrottshall 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förlängning av nuvarande 

kommunövergripande överenskommelse och kommunspecifikt avtal 
gällande Sollentuna friidrottshall. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschef i uppdrag att 
underteckna förlängning av överenskommelse och det kommunspecifika 
avtalet med Sollentuna friidrottshall. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschef i uppdrag att 
ta fram och underteckna avtal mellan Täby kommun och Täby IS Friidrott 
för perioden 1 september 2021 till 31 augusti 2022 gällande nyttjande av 
Sollentuna friidrottshall.  

Sammanfattning  

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2016, § 100, att ingå 
regional samverkan i Sollentuna friidrottshall. Avtalstid för befintligt avtal löper 
till den 31 augusti 2021.  

Sollentuna kommun har ej hunnit revidera befintligt avtal och föreslår därav att 
rådande kommunspecifikt avtal samt kommunövergripande överenskommelse 
förlängs ett år för att hinna med att revidera avtal. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2016, § 100, att ingå 
regional samverkan i Sollentuna friidrottshall. Avtalstid för befintligt avtal löper 
till den 31 augusti 2021.  
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Sollentuna kommun har ej hunnit revidera befintligt avtal och föreslår därav att 
gällande kommunspecifikt avtal samt kommunövergripande överenskommelse 
förlängs ett år för att hinna med att revidera avtal.  
 
Friidrottshallen är en så kallad regional idrottsanläggning (R-anläggning), vilket 
innebär att hallen inte bara hyrs ut till Sollentunas friidrottsföreningar. 30 
procent av tillgänglig tid hyrs ut till andra kommuner. Detta regleras i en 
kommunövergripande överenskommelse och i detalj i ett kommunspecifikt avtal. 
Den kommunövergripande överenskommelsen undertecknas Täby kommun och 
samtliga intresserade kommuner. Det kommunspecifika avtalet undertecknas av 
Sollentuna kommun och Täby kommun.  
 
Den befintliga överenskommelsen mellan Täby kommun och Täby IS friidrott, 
där fördelning av tider samt hyreskostnad regleras, löpte ut den 30 maj 2021. 
Därför föreslås att ny överenskommelse tas fram där avtalsperioden löper fram 
till den 31 augusti 2022. Avtalet berör runt 200 friidrottare från Täby IS, äldre än 
12 år.  

Ekonomiska överväganden 
Kostnad för nyttjandet av Sollentuna friidrottshall á 600 tkr per år finns sedan 
tidigare inarbetad i Kultur- och fritidsnämndens budgetram.  

Niklas Roos Af Hjelmsäter 
Kultur och fritidschef 
 
 
 
Jenny Holmberg  
RE-chef Sport och förening
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