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Dnr NIF 2021/00105-3.6.4

Beslut - Överenskommelse med KK bataljon (Kägel) om
nyetablering i Kungsleden Arena
Beslut
1. Nämnden antar förvaltningens förslag att upprätta hyresavtal för lokal i
Kungsleden Arena med Kungsleden samt hyresavtal med Kägelklubben
Bataljon med hyressubvention till föreningen o samt upprättande av
tilläggsavtal med Kungsleden AB med en årlig kostnad för förvaltningen om
303 000 kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
Kägelklubben Bataljon har sin verksamhet sedan mer än 40 år i källaren till
kommundelshuset i Skultuna. Man spelar idag på endast två banor vilket ger
ett maximalt antal spelare om 4 per speltillfälle. Klubben har för närvarande
170 medlemmar och växer, lokalen och skicket på anläggningen gör att man
har nått gränsen för vad anläggningen klarar av i antal spelare. Den är heller
inte tillgänglighetsanpassad och omklädningsdelar är också mycket slitna.
Kägel är ursprungsvarianten till Bowling och kan spelas oavsett ålder och är
även lämplig för funktionshindrade. Kägel har liknande maskinell lösning
som bowling och den som används idag är från 1980 och mycket sliten.
Möjligheten att få tag på reservdelar vid fel är idag mycket svårt med risk för
att anläggningen inte längre blir brukbar och föreningens tår utan lokal.
Klubben har i kontakt med Kungsleden fått möjlighet att hyra en lokal i
Kungsleden Arena (Finnslätten) och klubben har fått möjligheten att köpa en
VM anläggning till ett mycket reducerat pris som motsvarar drygt 50% av
ordinarie kostnad och med det skulle man få en arena ledande i landet. Detta
ska ställas mot risken att helt stå utan anläggning där kostnaden för en ny
vida överstiger vad som är fallet i detta skede.
Klubben har aktivt sökt stöd från arvsfonden (beviljat), Västmanlands
idrottsförbund (beviljat) samt från lokala företag. Klubben har även arbetat
fram en lösning för att få delaktighet i daglig drift av daglig verksamhet från
Västerås stad, ett samarbete med arbetsförmedlingen samt i fastigheten med
Korpen.
Yrkanden
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tillägg att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S), Håkan Lindberg (M),
Anna Hård af Segerstad (M) Birgitta Åkerberg (L) yrkar bifall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3 (4)

VÄSTERÅS STAD

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-27

förvaltningens förslag till beslut och till Erik Johansson (SD)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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