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Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag Organisation löpspår
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna utredningen kring ansvarsfrågorna gällande löparspår i
Hylte Kommun.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ansvarsfrågan kring
löparspåren I Hylte Kommun. I Hylte kommun finns 6 st löpspår i samhällena: Hyltebruk, Rydöbruk,
Torup, Drängsered, Landeryd och Unnaryd.
Löparspåren i Hyltebruk, Torup och Unnaryd ligger på kommunens mark. Rydöbruk, Drängsered och
Landeryd ligger på privatägda fastigheter.
Arbets- och näringslivskontoret (ANK) tror att föreningar som sköter löparspåren fick bidrag från
kommunen för att bygga belysning, detta finns det dock inget skrivet om.
Belysning för löparspåret i Hyltebruk på fastigheten Örnavallen sköts och bekostas av Hyltebostäder.
Följande föreningar ha sökt och har fått bidrag (lokal- och anläggningsbidrag) de senaste 5 åren, ANK
står för bidragen:
Förening

Elljusspår 5 kr/m

Drängsereds Samhälls- och Bygdegårdsförening
Landeryds GoIF
Rydöbruks Samhällsförening
Torups samhällsförening
Unnaryds GoIF
Summa

7 500
11 000
12 500
8 150
11 000
50 150

Föreningar behöver idag inte redovisa till ANK, vad de använt bidraget till, det är dock heller inte
specificerat vad bidraget ska användas till. Bidrag bör användas till om belysningen behöver repareras
eller om slingan behöver ses över eller röjas. Bidrag utgår till föreningar som för sin verksamhet driver
egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen. Detta innebär att
samhällsbyggnadskontoret kommer upphöra med att bekosta föreningarnas reparationer och byte av
belysning.
Samhällsbyggnadskontoret bör skriva markarrendeavtal med Torups samhällsförening, Unnaryds
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GOIF, eftersom spåret ligger på kommunens mark. ANK bör skriva skötsel avtal med samtliga
föreningar och se till att det finns giltiga påskrivna avtal mellan fastighetsägare och föreningar.
I dag finns markarrendeavtal mellan Skidklubben och kommunen. Skidklubben sköter Örnavallens
löpspår.

Handlingar i ärendet
Kartor

Beslutet skickas till
Arbets- och näringslivskontoret

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Anita Zukanovic
Enhetschef

2 (2)

