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Förvaltningsberättelse  
 

Styrelsen för Hacksjöbanans Skytteorganisation HSO får härmed lämna årsbokslut 2018 för 

föreningens nionde verksamhetsår enligt gällande avtal mellan Botkyrka kommun och HSO. 

Det nya avtalet innebär att rollfördelningen mellan HSO och kommunen blir fundamentalt 

annorlunda. Kommunen avses ta över större delen av ansvaret för verksamheten på 

Hacksjöbanan. HSOs roll blir att medverka i någon form av rådgivande funktion. Hur detta 

samarbete ska realiseras i praktiken är för dagen inte klart.  

 

 

STYRELSE 

På föreningens årsmöte 2018-04-24 utsågs hälften av styrelsens ledamöter för en period av 

två år. Övriga styrelseledamöter hade ett år kvar av sitt mandat. Ordförande väljs varje år. 

 

Under 2018 har styrelsen bestått av ordförande, tillika säkerhetsansvarig och banansvarig, 

Michael Axell (GPSK), vice ordförande Kent Westman (Bot), fastighetsansvarig Johan 

Hansen (Lvf), kassör och sekreterare Roger Lundquist (RIKS). Från juni endast kassör och 

vice sekreterare. Sekreterare från juni månad har varit Lennart Pree (SAF), från jan tom maj 

månad var Lennart Pree vice sekreterare. Från och med juni månad är Carl-Johan Kjellander 

underhållsområdesansvarig. Tidigare var det Lasse Oppegard (Central).  

IT-ansvarig Håkan Johansson (FBU), ledamot Erik Bjälkvall (Lvf) och miljöansvarig har varit 

Henrik Jansson (FBU). Kent Westman Bot har också varit HSO:s representant gentemot 

Rikstens vägsamfällighet. 

 

Suppleanter har varit Henrik Jansson (FBU), Johan Eklöv (IFK) och Torbjörn Wulf (Lmepk). 

Henrik Jansson har varit ordinarie ledamot från juni månad i samband med att Anna Strand 

lämnade styrelsen. 
 

REVISORER 

Revisorer har varit Ivar Ahlberg (Skarp), Conny Pettersson (DN) och revisorssuppleant har 

varit Göran Andre (Amatör). 
 

MEDLEMMAR 

Hacksjöbanans skytteorganisation består av17 skytteföreningar med uppemot 800 aktiva 

medlemmar. Förutom skytteföreningarna har Polisen haft avtal med HSO med rätt att nyttja 

skjutbanan för sin träning. Inom varje förening har utsetts en säkerhetsansvarig, en 

områdesansvarig och en bokningsansvarig.  
 
VERKSAMHETEN 

Inre verksamhet 

Styrelsen har under året genomfört 10 protokollförda möten. Utöver detta har det ordinarie 

årsmötet och det sedvanliga bokningsmötet genomförts. En arbetsdag arrangerades under året 

med bra resultat. Många frivilliga närvarade på arbetsdagen vilket gav ett värdefullt resultat 

för vår skjutbana. 

 

Avtalet mellan Botkyrka kommun, genom Kultur- och fritidsförvaltningen och 

Hacksjöbanans skytteorganisation innebar att HSO skall driva och sköta hela anläggningen. 

Detta betyder att föreningarna, dvs vi alla på Hacksjöbanan, svarar för underhåll och skötsel 

av skjutvallar, gräsytor och grusytor. Vidare är det föreningarnas ansvar att sköta renhållning, 

sophämtning, säkerhetsfrågor och passagesystem.  
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Generellt om verksamheten 

Under 2018 har verksamheten fungerat i stort sett bra. Bana C25 har varit stängd för 

ombyggnad. Kommunen har här genomförandeansvaret och planen är ett färdigställande fram 

emot sommaren 2019.  

 

2018 har omfattande arbeten för att renovera våra skjutvallar genomförts. Efter flera 

förhandlingar gick uppdraget, med kommunens goda minne, till Svenska Maskin som 

genomfört och avslutat arbetet under året. 

 

Kostnaden för detta har totalt uppgått till 878 tkr. HSO har för finansieringen av detta 

omfattande arbete fått stöd av Stockholm A&B Skytteförbund med 275 tkr . Här skall särskilt 

noteras att Stockholms Stads frivilliga Skarpskytteförening, Skarp och Stockholm Amatör 

Förening, SAF varit de två föreningar som medverkat till att skjutbanan kunnat få 

investeringsstöd från Sthlm A&B skfb till renoveringen av 300-banans skjutvall. 

 

Under året har också ett helt nytt akustiskt målsystem installerats på C50 för korthållsskyttet. 

Investeringen uppgick till 850 Tkr och det är Sthlm A&B skfb med idrottslyftet och 

föreningarna, Stockholm Amatör, SAF och Botkyrka skytteförening, BOT, som arbetat med 

detta och kunnat hämta hem hela finansieringen av målställen. Installationen och 

ombyggnaden av målhallen genomfördes som ideellt arbete av föreningarna, Botkyrka och 

Amatör samt Centralskytteföreningen, en mycket berömvärd arbetsinsats om ca 250 

mantimmar.  

Notera dock särskilt att denna bana, C50 är avsedd ENDAST för kaliber .22 och inget annat.  

 

Våra föreningar har i många fall en egen kontainer för förvaring av sitt målmaterial. Bakom 

C50 hallen har upplåtits plats för 20-fotskontainrar och vid blinderingarna runt 

bänkskyttehallen står det 10-fotskontainrar. 2018 inköptes en 20-fots kontainer för de mindre 

föreningarnas räkning eftersom de inte har behov av egna kontainrar. Den är placerad bakom 

C50-hallen och kommer att inredas med fack för sex föreningar. 

Utrymmet bakom den kommande C25-hallen skall sparas för att ge plats och utrymme för 

handikappidrotten och ungdomsverksamheten, samlings- och uppställningsplatser, access till 

C25 samt för olika aktiviteter knutna till kansliet som prisutdelningar, div. utställningar, mm. 

Nuvarande placering av 20-fotskontainrar bakom C50 permanentas. 

 
Viktiga förändringar efter verksamhetsårets slut  

Under året har ett nytt avtal tecknats med kommunen. En arbetsgrupp, där bl a representanter 

för HSO ingår, har arbetat tillsammans med kommunen rörande avtalets utformning men 

tyvärr har förhållandevis få synpunkter från HSO fått gehör i det nya avtalet. Avtalet gäller 

från första januari 2019 till och med 2024. Allt ansvar för Hacksjöns skjutbana överförs i 

princip till kommunen med rätt för HSO att föreslå åtgärder och att godkänna åtgärder som 

kommunen föreslår.  

Från och med första januari övergår anläggningsansvaret och skjutbaneansvaret på den av 

kommunen utsedde verksamhetsutvecklaren. 

 

I avtalet anges under Kommunens ansvar bl a: 

”Hacksjöbanan är en kommunal anläggning i samarbete med Stockholms stad och Huddinge 

kommun. Botkyrka kommun äger och ansvarar för drift och underhåll av Hacksjöbanan, 

liksom för planeringen av de investeringar som behövs i anläggningen. 

Kommun ansvarar för miljöfrågor knutna till anläggningen och ansvarar även för den yttre  

 Säkerheten (skalskyddet). 

Kommunen har inrättat en särskild tjänst, Verksamhetsutvecklare, vars ansvar är driftfrågor 

och att följa verksamheten på anläggningen. Verksamhetsutvecklaren är 

anläggningschef och skjutbaneansvarig. Verksamhetsutvecklaren ska upprätthålla 

dialog med HSO och Polismyndigheten samt andra avtalspartners som bedriver 
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skytteverksamhet på anläggningen. Verksamhetsutvecklaren har även ansvar för att 

samverkan inom kommunen sker utifrån förvaltningarnas olika ansvarstaganden.” 

 

I avtalet står det under Åtaganden för HSO 

”HSO är att betrakta som ett aktivt medverkande anläggningsråd på Hacksjöbanan. 

HSO ska upprätthålla säkerheten på banan vid skytteverksamhet. 

HSO skall utse säkerhetsansvarig och miljöansvarig. 

HSO skall informera allmänheten och närboende via hemsidor om verksamheten och särskilt 

  vid större arrangemang. 

HSO ska ansvara för att utrymmen och ytor hålls efter och att upprätthålla god ordning och  

 reda och även ansvara för annat löpande underhåll enligt gränsdragningslistan.” 

 

I avtalet med kommunen står det under rubriken intäkter och i bilaga bl.a. följande. 

Alla intäkter från upplåtelse av anläggningen tillfaller kommunen. 

Kommunen med Kultur- och fritidsförvaltningen (kof) utger en årlig ersättning till HSO för 

deras åtaganden mm. till 250 tkr. 

 
Miljöarbetet 

Arbetet med miljöfrågor är fortsatt prioriterat inom HSO med en utsedd miljöansvarig inom 

styrelsen. Arbetet omfattar dels mer övergripande frågor som buller och blyfrågan, till mer 

dagliga frågor som sophantering, matkompostering och insamling av mässingshylsor.  

 

Under året har bullervallarna runt skjutbanan färdigställts och HSO kommer kontinuerligt att 

mäta skottbuller framledes när så är påkallat.  

Egenkontrollprogrammet som är upprättat i enlighet med gällande föreskrifter uppdateras 

varje år med eventuella nya uppgifter och påkallade miljöåtgärder diskuteras inom styrelsen.  

 

HSO har en bra kontakt och samarbete med Botkyrka kommuns miljökontor och deras 

tjänstemän, där HSO inspekteras löpande. Matilda Hermansson har under 2018 utsetts till ny 

inspektör och den 24 maj besöktes och inspekterades skjutbanan med ett gott resultat. 

Egenkontrollprogrammet skall uppdateras i enlighet med de önskemål som framkom vid 

inspektionen.  
 
EKONOMI 

Anläggningens driftkostnader har under året finansierats på flera sätt. Dels genom driftbidrag 

från Botkyrka kommun, dels genom skyttarnas medlemsavgift. Därtill kommer det ideella 

arbete som alla föreningar förväntas bidraga med. En tredje finansieringskälla har varit bidrag 

från Sthlm A&B skfb som flera enskilda föreningar kunnat utverka. Denna 

finansieringsmöjlighet upphör dock vid årsskiftet 2019/2020 då Sthlm A&B skfb upphör. 

Vidare har intäkter fån Polisens nyttjande av banan varit en viktig del. Även detta bidrag 

försvinner 2019. 

 

Resultatet för detta nionde verksamhetsår gav trots stora kostnader ett överskott på 146 tkr. 

Under året har stora renoveringsarbeten genomförts och resultaträkningens ojämförligt största 

post är kostnaden för kulfång med 603 tkr. 

 

Intäkterna i verksamheten utgörs av driftbidraget från Kommunen, medlemsavgifterna, 

Polisens nyttjandebidrag, och för 2018 beviljade bidrag från Sthlm A&B skfb. Delarna 

framgår av resultaträkningen. På intäktssidan återfinns även en post om 360 tkr som utgör 

intäkt av återförda fondavsättningar som tidigare balanserats. 
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Kostnadssidans största post är underhållet av skjutvallarna. Här har totalt sett 878 tkr för  

grävningsarbeten, ny sand mm belastat resultatet. SKARP och SAF har ansökt och beviljats 

bidrag till investeringen från Sthlm A&B skfb med 275 tkr vilket reducerar nettoutlägget för 

HSO till 603 tkr. 

 

Ytterligare en stor investering som genomförts under året men som inte belastat resultatet för 

HSO är de nya målställen på C50. Här har SAF och BOT med hjälp av Sthlm A&B skfb och 

idrottslyftet själva investerat 850 tkr förutom det ideella arbetet med montering och 

ombyggnad där Botkyrka, SAF och Central på 250 mantimmar. Ett fantastiskt engagemang 

och en insats som gagnar, alla skyttar, HSO och kommunen.  

 

Kostnaderna i övrigt följer av resultaträkningen enligt nedan. 

 

I Verksamhetens företagsförsäkring ingår försäkring för brand och stöld av verksamhetens 

olika inventarier. I försäkringen ingår även en styrelseansvarsförsäkring. Även enskilda 

skyttar är försäkrade när de deltar i det organiserade, ideella underhållsarbetet på banan och 

det blir då viktigt att deltagarlistorna är korrekta. För 2019 har ansvarsförhållandena i och 

med det nya avtalet förändrats men ansvaret för att egendomen är försäkrad åvilar alltjämt 

HSO. 

 
SLUTORD 

Det är styrelsen ambition och förhoppning att 2019 skall bli ett bra och givande skytteår och 

att verksamheten kan fortgå som vanligt och få en positiv utveckling. 

 

Det nya avtalet kommer inte att förändra HSOs ambitioner och engagemang för Hacksjöns 

skjutbana. Däremot kan redovisningen i vissa delar komma att påverkas. De flesta, om inte 

alla, investeringarna kommer att hamna hos kommunen och kvar blir lite ”uppehållande” 

verksamhet som det ”aktiva medlemsrådet” skall genomföra. Hur detta framöver kommer att 

gestalta sig får framtiden utvisa.  

 

HSO kan konstatera att kommunen tagit på sig ansvaret för att utveckla skjutbanan till ett 

framtida skyttecenter i Stockholm och dessutom anslagit stora medel för investeringar. 

Ambitionsnivån är glädjande. HSO hade dock gärna sett att vi fått ta en större del av ansvaret 

för att utveckla och driva Botkyrkas nya Skyttecenter vidare.  Skytteverksamhet är trots allt 

en verksamhet med skjutvapen som i jämförelse med en vanlig idrottsanläggning kräver 

särskilda insatser och kontinuerlig närvaro av ansvariga.  

 

En fråga som kommer att skapa frågor är hur HSO och andra skall se på och ansvara för 

underhållsfrågor av egen och andras egendom som akustiska målställ mm. Dessa kommer att 

användas av tillfälliga utnyttjare av banan vid uthyrning från kommunen. Nyttjare som varken 

är en del av organisationen på banan eller deltager i det ideella arbetet och därför sannolikt 

inte heller känner till hur materielen ska handhas och underhållas. 

 

En annan och kanske allvarligare fråga är hur vi hanterar ex sekretessfrågor och listor på 

skyttar i förhållande till allmänna handlingar. HSOs integritetspolicy måste sannolikt ses över 

i grunden. 

 

Verksamheten i sammandrag framgår av nedan redovisade resultat- och balansräkning. 
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RESULTATRÄKNING NOT 2018-01-01--  2017-01-01  

Kr  2018-12-31  2017-12-31 

 

 

Intäkter 

Medlemsavgifter  106.250  118.600  

Bidrag från kommun  317.485  315.000  

Bidrag från polisen  198.000    80.000  

Övriga bidrag    40.000             0 

Återförda avsättningar  360.000             0 

Summa intäkter   1.021.735  513.600  

 

 

Kostnader 

Kulfång grävning ny sand Not 1 -623.750               0  

Vatten o avlopp              0    -21.150  

Städning    -17.744    -20.125  

Snöröjning    -36.288    -18.375  

Rep underhåll lokal    -26.366    -39.765  

Larm o lås    -12.175    -27.970  

Målställningar    -35.153  -116.189  

Underhåll planer o vägar    -15.100    -53.295  

Företagsförsäkring Not 2   -22.301    -20.973  

Övriga kostnader Not 3   -83.559  . -22.951  

Avskrivning inventarier Not 4    -6.250             0 

Summa kostnader  -878.686  -340.793  

 

Verksamhetens resultat   143.049  172.807 

 

Ränteintäkter      3.074       3.335 

 

Årets resultat  146.123   176.142  
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BALANSRÄKNING NOT 2018-12-31 2017-12-31  

Kr 

 

TILLGÅNGAR 

 

Anläggningstillgångar 

Inventarier Not 4 31.250             9  

Ack avskrivningar inventarier Not 4  -6.250            0 

Summa anläggningstillgångar  25.000             9 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar   66.000   10.000  

 

Kassa Bank  546.253 834.924  

 

Summa omsättningstillgångar  612.253 844.924  

 

SUMMA TILLGÅNGAR  637.253 844.933 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

Eget kapital 

Balanserade kapital  484.933 308.791  

Årets resultat  146.123 176.142  

Summa eget kapital  631.056 484.933  

 

Avsättningar 

Avsättning sand              0 250.000  

Avsättning lokaler              0 110.000  

Summa avsättningar              0 360.000  

 

Kortfristiga skulder        6.197             0 

 

Summa eget kapital  

avsättningar och skulder  637.253 844.933 

 

 

 

 

 

 

  



HACKSJÖBANANS   9(10) 
SKYTTEORGANISATION, HSO 
802453-2676   

 
 

NOTER    2018  2017 

      Kr    kr 

Not 1 Kulfång grävning ny sand. 

Under 2018 har omfattande arbeten med skjutvallarna genomförts på banan . Projektet har 

genomförts av Svenska Maskin med kommunens goda minne. HSO har efter ansökan 

tillsammans med SAF och Skarp fått bidrag till kostnaderna från Sthlm A&B skfb. 

Nedlagda kostnader brutto är 878.750 kr 

Bidrag från Sthlm A&B skfb. är 275.000 kr. 

Sålunda netto bokförda kostnader för detta projekt utgör 603.750 kr. 

 

Not 2 Företagsförsäkring 

I HSO:s försäkring ingår dels en företagsförsäkring och en del som avser försäkring vid 

ideellt arbete. 

Försäkringsvärde för inventarier som HSO äger och ansvarar för som målhissar och 

elektronik mm. ingår här. Beräknade värden har räknats upp med index. 

 

    3.981.000  4.000.000 

 

Not 3 Övriga kostnader 

Av de totalt övriga kostnader på 84 tkr utgör de större posterna följande. Tillsammans med 

Botkyrka Skf köpte vi stativ till skjutborden, Bot stod för 20 tkr och HSO för 7 tkr. Vi har 

köpt en ny röjsåg till det ideella arbetet för 9 tkr. Arbetsdagen förbrukade 12 tkr till förtäring 

och annat för de runt 170 st deltagarna. Leasing hjärtstartare 7 tkr. Vi har servat 

åkgräsklipparen för 7 tkr. Juridiska konsultationer 12 tkr och hemsida och datakommuni-

kation 11 tkr resterande 19 tkr är diverse kostnader. 

 

 

Not 4 Inventarier 

Inköp av kontainer för målmaterial till 

de mindre föreningarna.   31.250 

Avskrivning inventarier 20 %  -6.250 

Netto bokfört värde   25.000 
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Botkyrka  2019-02-18 

 

 

 

 

Michael Axell 

Ordförande, säkerhetsansvarig 

och Banansvarig  

 

 

 

 

Kent Westman   Roger Lundquist  

Vice ordförande   Kassör och vice sekreterare 

 

 

 

 

 

Lennart Pree     Johan Hansen 

Sekreterare    Fastighetsansvarig 

 

 

 

 

Håkan Johansson   Erik Bjälkvall 

IT-ansvarig    Ledamot 

     

 

 

 

 

Carl-Johan Kjellander   Henrik Jansson 

Underhållsområdesansvarig  Miljöansvarig 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgetts 2019- 

 

 

 

 

Ivar Ahlberg    Conny Pettersson 


