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Tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsförvaltningen
Per Arnöman

2022-04-12

Dnr KOF 2022-38

Kultur- och fritidsnämnden

Anläggningsbidrag - investering, beslut
Förslag till beslut
1. Himnabadets stödförening beviljas 100 000 kronor för renoverings- och
underhållsinsatser av badet.
2. Vreta Kloster Scoutgård beviljas 100 000 kronor för renoverings- och
restaureringsinsatser av scoutgårdens ena hus.
3. TK SAAB beviljas 100 000 kronor för renovering av anläggningens
omklädningsrum, duschar och toaletter.
Ärende
Himnabadets stödförening har ansökt om maximalt anläggningsbidrag –
investering för renoverings- och underhållsinsatser av badet. Vreta Kloster
Scoutgård har ansökt om maximalt anläggningsbidrag – investering för
renoverings- och restaureringsinsatser av scoutgårdens ena hus. TK SAAB har
ansökt om maximalt anläggningsbidrag – investering för renovering av
anläggningens omklädningsrum, duschar och toaletter.
Föreningarna har i sina ansökningar inkommit med beskrivningar av de
planerade investeringarna med tillhörande budgetkalkyler och offerter. Kulturoch fritidsförvaltningen har följt upp ansökningarna genom dialog med berörda
föreningsrepresentanter.
Bedömningarna av ansökningarna utgår från gällande bidragsregler, kulturoch fritidsnämndens mål för 2022 samt hur väl insatserna bidrar till det
idrottspolitiska programmets inriktning. I det idrottspolitiska programmet
framgår vilka fokusområden och grupper som är prioriterade.
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Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Himnabadets stödförening, Vreta
Kloster Scoutgård och TK SAAB beviljas det maximala bidragsbeloppet
100 000 kr i anläggningsbidrag – investering för en investering under år 2022.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Anläggningsbidrag – Investering, beslut

Bakgrund
Bidragsformen anläggningsbidrag för mötesplatser har tre olika delar:
investeringar i anläggning, drift av anläggning och lokalkostnader.
Bidragsberättigad förening kan beviljas anläggningsbidrag för investering
avseende uppförande, ombyggnad, tillbyggnad eller periodiskt underhåll av
idrotts och friluftsanläggning som ägs av förening eller drivs av förening under
ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses avtal av
långsiktig karaktär med förfogande som ägare.
Bidrag prioriteras för investeringar som främjar miljöförbättringar och
energieffektivitet samt investeringar som ligger i linje med de utstakade
målsättningarna i det idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun och
som riktar sig mot dess övergripande områden, fokusområden och prioriterade
grupper.
Bidragets storlek uppgår till 100 000 kronor. Bidrag utgår inte till samma
anläggning eller liknande anläggning inom en femårsperiod. Ansökningar tas
emot och handläggs löpande. Under en prövoperiod, bidragsåren 2021 och
2022 (kultur- och fritidsnämnden 2020-06-17, § 55), testar Kultur- och
fritidsförvaltningen att ta emot och handlägga ansökningar löpande.
Himnabadets stödförening har inkommit med en ansökan i vilket föreningen
beskriver en rad olika renoverings- och underhållsprojekt som skulle behöva
utföras för att säkra badets framtida drift. Kultur- och fritidsförvaltningen
föreslår att föreningen beviljas ett anläggningsbidrag – investering på 100 000
kronor för att efter eget val genomföra något av följande två insatser:
Renovering av omklädningsrummen eller uppgradering av badets
elinstallationer.
Vreta Kloster Scoutgård har inkommit med en ansökan om ett bidrag som ska
delfinansiera renoveringsinsatser. På kårens fastighet i Ljungsbro finns två hus.
Byggnaderna är slitna och i behov av renovering och restaurering. Ansökan
avser huset Engelholm och en rad insatser: Byte av panel på två fasader, falu
rödfärg till hela huset, ny plåt/bräda mot betongsockel runt om fastigheten för
att säkerställa vattenavrinning, taktvätt/rengöring av eternittak, byte av
skärmtak över entrédörr och nytt övervåningsfönster. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas ett anläggningsbidrag –
investering på 100 000 kronor.
TK SAAB har inkommit med en ansökan om ett bidrag som ska delfinansiera
en omfattande renovering av anläggningens fyra omklädningsrum, duschar och
toaletter. På grund av fukt i väggar och hårt slitage under många år är
renoveringsbehovet stort. Vid en inspektion konstaterades också asbest i
golvmattorna. En funktionsduglig och hälsosam anläggning för alla klubbens
medlemmar är mycket önskvärd. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att
föreningen beviljas ett anläggningsbidrag – investering på 100 000 kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
anläggningsbidrag för investering inom området föreningsstöd.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2022 anger bland annat följande:
-

Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv

Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Kommuninvånare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion. Med stöd i
kommunens idrottspolitiska program, där jämställdhet är ett av programmets
två övergripande områden, styrs de kommunala resurserna till idrotts- och
fritidsområdet i en tydlig riktning för att möjliggöra insatser där föreningslivet
uppmuntras att ta ytterligare steg mot en jämställd idrott.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beslut sker i samband med respektive förenings redovisning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2022-04-05.
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