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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Per Arnöman

2021-04-15

Dnr KOF 2021-20

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av bidragsregler för Anläggningsbidrag –
Lokalkostnader
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Reviderade bidragsregler gällande Anläggningsbidrag – Lokalkostnader
godkänns.
2. De reviderade reglerna gäller från och med 2023-01-01.
Ärende
Enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsregler kan föreningar ansöka om ett
bidrag för bokningar av lokaler och anläggningar. Föreningar som hyr
exempelvis en klubblokal kan också söka bidraget för driftskostnader, till
exempel hyra, värme, och städning.
Alla bidragsberättigade föreningar som bokar lokaler och anläggningar genom
Linköping kommuns lokalbokning betalar en subventionerad taxa.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att bidraget för bokningar av lokaler
och anläggningar endast kan sökas av de föreningar som av olika anledningar
behöver boka lokaler och anläggningar som inte är kommunalt
subventionerade och där avgiften inte är fastställd av kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna de reviderade bidragsreglerna
och att de nya villkoren gäller från och med 2023-01-01 då förening kan söka
bidraget för de lokalkostnader föreningen haft under föregående år 2022.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Revidering av bidragsregler för Anläggningsbidrag – Lokalkostnader, 202104-15
Bilaga 1, Förslag reviderade bidragsregler för Anläggningsbidrag – Lokalkostnader.
Bilaga 2, Gällande bidragsregler för Anläggningsbidrag – Lokalkostnader.
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Bakgrund
Alla bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar kan söka bidrag för
bokningar av lokaler och anläggningar. Föreningar som hyr exempelvis en
klubblokal kan också söka bidrag för driftskostnader, till exempel hyra, värme,
och städning. Bidraget utgår med 75 % av lokalkostnaderna, dock högst 80
kronor per bidragsberättigade medlem. Maximalt bidrag är 100 000 kronor per
förening och år.
Alla bidragsberättigade föreningar som bokar lokaler och anläggningar genom
Linköping kommuns lokalbokning betalar en subventionerad taxa. I genomsnitt
betalar föreningar cirka 30 % av lokalens kostnad vilket innebär en
subventionering på 70 %.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att bidraget för att boka lokaler och
anläggningar endast kan sökas av de föreningar som av olika anledningar
behöver boka lokaler och anläggningar som inte är kommunalt
subventionerade och där avgiften inte är fastställd av kultur- och
fritidsnämnden.
Det saknas i dag hallkapacitet för flertalet av de stora inomhusidrotterna. Det
handlar både om tillgång till träningstider och matchtider men också
idrottshallar som är anpassade för arrangemang med bland annat
läktarkapacitet. Detta innebär att flertalet föreningen behöver boka tider i
privata anläggningar med avgifter som inte är subventionerade.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att bidraget till
lokalkostnader endast ska riktas till de föreningar som bokar privata lokaler, då
de kommunala lokalerna och anläggningarna redan är subventionerade.
I dag blir det en dubbel subventionering när föreningar beviljas ett lokalbidrag
för redan subventionerade kommunala lokaler.
För att tillgodose föreningslivets behov av förutsägbarhet och goda
planeringsförutsättningar bör beslutet fattas med god framförhållning. Kulturoch fritidsnämnden föreslås godkänna de reviderade bidragsreglerna och att de
nya villkoren gäller från och med 2023-01-01 då förening kan söka bidraget för
de lokalkostnader föreningen haft under föregående år 2022.
Statistik
Bidragsåret 2020 fick 91 föreningar totalt 1 900 000 kr i bidrag för
lokalkostnader föreningarna haft för verksamhetsåret 2019. Dessa 91
föreningar utgör knappt hälften av samtliga bidragsberättigade barn- och
ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet.
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32 % av föreningarna åberopar endast bokningskostnader för bokningar av
privata anläggningar.
43 % av föreningarna åberopar endast bokningskostnader för bokningar av
kommunala anläggningar.
25 % av föreningarna åberopar bokningskostnader för bokningar av såväl
kommunala som privata inom- och utomhusanläggningar.
58 % av föreningarna (53 st) erhöll ett bidragsbelopp understigande 15 000 kr.
Fyra föreningar kom upp i maximal bidragssumma på 100 000 kr - Linköpings
Allmänna Simsällskap, IF Friskis & Svettis Linköping, Korpen Linköping och
Linköpings Studenters IF/Campushallen.
Endast ett fåtal föreningar åberopar lokalkostnader för till exempel hyra, värme
och städning för klubblokal/expeditionslokal.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om revidering av anläggningsbidrag – Lokalkostnader påverkar inte
nämndens budget för föreningsbidrag.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:
- Ett mångfasetterat 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.
De föreningar som beviljats bidrag ska följa kommunens mål om jämlikhet och
jämställdhet samt även göra uppföljningar vad gäller sin verksamhet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2021-04-06 vid Kultur- och
fritidsförvaltningen.
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