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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-01-20

Dnr KOF 2019-313
Dnr KS 2019-972

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna
anläggningar, uppföljning
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Uppföljningen godkänns.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och
fritidsnämnden med uppföljning av Linköpings Motorsällskaps redovisade
åtgärder i februari 2022.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen godkänns.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-12 § 169 att bevilja ett tillfälligt
investeringsbidrag på totalt 6 000 000 kr till fem föreningar som ansvarar för
drift och skötsel av egna idrottsanläggningar. Bidraget möjliggjordes på grund
av att kommunstyrelsen 2019-12-17 § 407 beslutade att beviljade kultur- och
fritidsnämnden ett tilläggsanslag (KS 2019-972).

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

De föreningar som beviljades bidrag var Himnabadets stödförening,
Föreningen Valkebobadet, Linköpings Skidklubb, Vreta Skid- och
Motionsklubb och Linköpings Motorsällskap som alla signalerat ett behov av
att göra investeringar i sina respektive anläggningar. Gemensamt för
anläggningarna är att de når en stor grupp kommuninvånare och flera av
anläggningarna är också öppna för alla att nyttja. Syftet med det tillfälliga
bidraget för investeringar var att skapa förutsättningar för föreningslivet att
erbjuda Linköpingsbor och besökare trygga, säkra och tillgängliga
anläggningar utifrån ett nyttjande- och besöksperspektiv.
De föreningar som beviljades bidrag har till Kultur- och fritidsförvaltningen
inkommit med uppföljning på de åtgärder som genomförts på respektive
anläggning.
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen föreslås godkänna
uppföljningen.
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Uppföljning
De föreningar som beviljades engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna
anläggningar har under hösten 2020 inkommit med redovisningar för hur
bidragsmedlen har används, vilket återges nedan. Kultur- och
fritidsförvaltningen bedömer att föreningarna har inkommit med tydliga
uppföljningsunderlag.
Himnabadets stödförening
Föreningen beviljades ett bidrag på 400 000 kr. Föreningen har bland annat
blästrat botten i den stora bassängen, målat omklädningsrum, uppdaterat
vattenteknik och el till en sammanlagd kostnad på 476 000 kr. Föreningen har
inkommit med en tydlig redovisning över de åtgärder som vidtagits.
Himnabadet har varit en viktig anläggning under sommaren 2020 då många
Linköpingsbor semestrade på hemmaplan och dessutom öppnade Tinnis senare
på grund av renovering.
Föreningen Valkebobadet
Föreningen beviljades ett bidrag på 2 500 000 kr. Föreningen har bland annat
bytt badets reningsanläggning, målat bassängen, bytt fasad på delar av
anläggningen, uppdaterat ventilation till en sammanlagd kostnad på 2 200 000
kr. Resterande 300 000 kr kommer bland annat att investeras i utemiljön inför
sommaren 2021. Föreningen har inkommit med en tydlig redovisning över de
åtgärder som vidtagits. Precis som Himnabadet har Valkebobadet varit en
viktig anläggning under sommaren 2020.
Linköpings Skidklubb
Föreningen beviljades ett bidrag på 750 000 kr. Föreningen har bland annat
förbättrat konstsnökapaciteten och förstärkt motionsspåren vid Åbysäcken till
en sammanlagd kostnad på 870 000 kr. Likt flera föreningar har åtskilliga
ideella timmar möjliggjort genomförandet. Motionsspåren på anläggningen är
tillgängliga för alla vilket bidrar till en stor samhällsnytta. Under sommaren
2020 har anläggningen haft extra många besökare. Föreningen har inkommit
med en tydlig redovisning över de åtgärder som vidtagits.
Vreta Skid- och motionsklubb
Föreningen beviljades ett bidrag på 1 500 000 kr. Föreningen håller på att byta
ut den gamla belysningsanläggningen till en mer miljövänlig och trygg
belysning. Kultur- och fritidsförvaltningen har fortlöpande dialog med
föreningen som ska återkomma med rapport när arbetet är färdigställt. Olstorp
Fritidsområde är en mycket betydelsefull anläggning. Spåren är tillgängliga för
alla vilket bidrar till en stor samhällsnytta. Under sommaren 2020 har
anläggningen haft extra många besökare.
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Linköpings Motorsällskap
Föreningen beviljades ett bidrag på 850 000 kr. Föreningen har inte påbörjat
arbetet med att bygga en bro över asfaltbanan. Föreningen förklarar detta med
att bidraget endast täcker cirka 70 % av den totala investeringen. På grund av
Corona-pandemin har föreningen inte haft möjlighet att finansiera resterande
kostnad med egna medel. Föreningen avser att bygga bron senast inför SMveckan 2022.
Föreningen ska återkomma med uppföljning till kultur- och fritidsförvaltningen
senast den 31 januari 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Bidraget finansierades genom ett tilläggsanslag från kommunstyrelsens
resursmedel.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
angav bland annat följande:
Trygg och attraktiv kommun
Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
Attraktiv kommun
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas alltid i bidragsärenden.
Samråd
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som inte
har något att erinra mot förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

