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§ 56 Dnr 2020-00042  

"Simhallsfonden" - Ändrat ändamål för gåva 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar de medel som återstår av den så kallade 
simhallsfonden i enlighet med bankens medgivande tillsvidare får användas för 
sommarsimskola.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna en ändring i tidigare beslut i 
Västra Kinda kommunfullmäktige § 125/1966 vad gäller ändamålet med gåvan.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i dåvarande Västra Kinda kommun beslutade i § 125/1966 om 
att mottaga en gåva från dåvarande Kinda Härads Sparbank om 12 000 kronor. 
Gåvan var avsedd att utgöra en grundplåt vid uppförande av en simhall i Kisa och 
kommunfullmäktige uttryckte också i beslutet en förhoppning om att en simhall 
skulle komma till stånd i Kisa inom en inte alltför avlägsen framtid. Sparbanken har 
även vid ytterligare tillfällen under årens lopp skjutit till medel till fonden. 

Simhallsfonden är i praktiken en gåva och det är inte fråga om en fond/stiftelse 
som registrerats. Det som idag återstår av fonden redovisas som en separat post i 
kommunens balansräkning, pengarna finns på ett särskilt konto i sparbanken. 

Planerna på en simhall skrinlades under 1980-talet och det ursprungliga syftet med 
gåvan/fonden har därmed upphört. Med sparbankens medgivande, vid varje 
enskilt tillfälle, har därför medel ur fonden sedan många år använts för att täcka 
kostnader för sommarsimskolor, en verksamhet som inte är lagstadgad för 
kommunen och som idag inte är budgeterad i kommunens ordinarie budget. 

Kinda-Ydre Sparbank, i vilken Kind Härads Sparbank uppgått, har i skrivelse 
inkommen 2020-02-07 medgivit ändring av gåvans ändamål på så sätt att de medel 
som finns i simhallsfonden får användas till sommarsimskola. Banken har 
föreskrivit villkoret att ändamålet för medlen från kontot enbart ska gå till 
verksamheten med sommarsimskola och att det fortsatt ska framgå att 
verksamheten med sommarsimskola genomförs med bidrag från banken. 
Medgivande gäller tillsvidare och så länge det återstår medel på kontot. 

Utifrån bankens medgivande finns ett behov av att även upphäva/ändra 
ändamålet i kommunfullmäktiges beslut om att ta emot gåvan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen som administrerar sommarsimskolorna behöver 
besked från kommunfullmäktige så snart som möjligt för att kunna planera 
genomförandet av årets sommarsimskolor i god tid.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 
Skrivelse från Kinda-Ydre Sparbank 
Kommunfullmäktige i Västra Kinda kommun § 125/1966 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

"Simhallsfonden" – Ändring av ändamål avseende gåva 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar de medel som återstår av den så kallade 
simhallsfonden i enlighet med bankens medgivande tillsvidare får användas för 
sommarsimskola.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna en ändring i tidigare beslut i 
Västra Kinda kommunfullmäktige§ 125/1966 vad gäller ändamålet med gåvan..  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i dåvarande Västra Kinda kommun beslutade i § 125/1966 om 
att mottaga en gåva från dåvarande Kinda Härads Sparbank om 12 000 kronor. 
Gåvan var avsedd att utgöra en grundplåt vid uppförande av en simhall i Kisa och 
kommunfullmäktige uttryckte också i beslutet en förhoppning om att en simhall 
skulle komma till stånd i Kisa inom en inte alltför avlägsen framtid. Sparbanken har 
även vid ytterligare tillfällen under årens lopp skjutit till medel till fonden. 

Simhallsfonden är i praktiken en gåva och det är inte fråga om en fond/stiftelse 
som registrerats. Det som idag återstår av fonden redovisas som en separat post i 
kommunens balansräkning, pengarna finns på ett särskilt konto i sparbanken. 

Planerna på en simhall skrinlades under 1980-talet och det ursprungliga syftet med 
gåvan/fonden har därmed upphört. Med sparbankens medgivande, vid varje 
enskilt tillfälle, har därför medel ur fonden sedan många år använts för att täcka 
kostnader för sommarsimskolor, en verksamhet som inte är lagstadgad för 
kommunen och som idag inte är budgeterad i kommunens ordinarie budget. 

Kinda-Ydre Sparbank, i vilken Kind Härads Sparbank uppgått, har i skrivelse 
inkommen 2020-02-07 medgivit ändring av gåvans ändamål på så sätt att de medel 
som finns i simhallsfonden får användas till sommarsimskola. Banken har 
föreskrivit villkoret att ändamålet för medlen från kontot enbart ska gå till 
verksamheten med sommarsimskola och att det fortsatt ska framgå att 
verksamheten med sommarsimskola genomförs med bidrag från banken. 
Medgivande gäller tillsvidare och så länge det återstår medel på kontot. 

Utifrån bankens medgivande finns ett behov av att även upphäva/ändra 
ändamålet i kommunfullmäktiges beslut om att ta emot gåvan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen som administrerar sommarsimskolorna behöver 
besked från kommunfullmäktige så snart som möjligt för att kunna planera 
genomförandet av årets sommarsimskolor i god tid.    



Kinda kommun 
Kommunstyrelsen 
 

Datum 

2020-02-21 
 

KINKS 2020-00042  
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 
Skrivelse från Kinda-Ydre Sparbank 
Kommunfullmäktige i Västra Kinda kommun § 125/1966  

 

 

Sergei Sorokin 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 




