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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-04-30

Dnr KOF 2021-80

Kultur- och fritidsnämnden

Utvecklingsbidrag våren 2021, IFK Wreta Kloster, beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. IFK Wreta Kloster beviljas maximalt 500 000 kr i utvecklingsbidrag.
2. Bidraget utbetalas under förutsättning att föreningen beviljas ansökt belopp
från Allmänna Arvsfonden eller erhåller medel från annan finansiär.

Ärende
IFK Wreta Kloster har ansökt om bidrag för utvecklingsinsatser inom ramen
för kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag. Föreningen arbetar med ett
långsiktigt utvecklingsarbete där ett av de viktigaste områdena är att
tillhandahålla fler ytor för fysisk aktivitet. IFK Wreta Kloster bedriver större
delen av sin verksamhet på anläggningen Kungsbrohov i Berg. Berg och
närliggande Ljungsbro är orter som växer med både fler bostäder och fler
människor som genererar ett behov av fler möjligheter för idrott och fysisk
aktivitet.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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För att möte denna efterfrågan och tillgodose dessa behov arbetar föreningen
med att anlägga en konstgräsplan på befintlig grusplan. En konstgräsplan
möjliggör för föreningen att erbjuda en mer omfattande fotbollsverksamhet för
föreningens medlemmar. IFK Wreta Kloster har ansökt om och blivit beviljade
1 400 000 kr från Leader Folkungaland som är en ideell förening som på olika
sätt stöttar landsbygdsutveckling. Föreningen har också ansökt om 3 780 910
kr från Allmänna Arvsfonden och väntas få besked från dem under sommaren
2021.
För att möjliggöra finansiering av en ny konstgräsplan har föreningen
inkommit med en ansökan om utvecklingsbidrag på 500 000 kr. En
förutsättning för att beviljas medel från Leader Folkungaland är att projektet
har en kommunal delfinansiering.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja IFK Wreta Kloster 500 000 kr i
utvecklingsbidrag för 2021. Bidraget utbetalas under förutsättning att
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föreningen beviljas ansökt belopp från Allmänna Arvsfonden eller erhåller
medel från annan finansiär.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utvecklingsbidrag våren 2021, IFK Wreta Kloster, beslut, 2021-04-30
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Bakgrund
Utvecklingsbidraget är ett kvalitativt och dialogbaserat bidrag. Ett
grundläggande och viktigt syfte med utvecklingsbidraget är att förbättra och
förstärka dialogen mellan föreningslivet och kommunen, öka precisionen i
föreningsstödet och göra det enklare för såväl föreningslivet som kommunen
att arbeta med verksamhetsutveckling. Utvecklingsbidraget uppmuntrar till
kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete och vänder sig till föreningar som har
ambitionen att förändra och utveckla sin verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har bedömt inkomna ansökningar utifrån
gällande bidragsregler. Besluten grundar sig på särskild prövning från fall till
fall efter dialogmöte med föreningen. Föreningar kan söka bidrag för
satsningar, idéer, utvecklingsinsatser, uppstartsverksamheter, projekt med mera
som ligger i linje med nämndens mål och de utstakade målen i det
idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun.
IFK Wreta Kloster har sedan flera år tillbaka arbetat med en plan för
föreningsutveckling där bland annat föreningens anläggning varit föremål för
en rad utvecklingsåtgärder med bland annat olika renoveringar och
nybyggnationer. Föreningen hoppas nu kunna realisera anläggandet av en
konstgräsplan och nya aktivitetsytor på delar av den nuvarande grusplanen
tillsammans med en uppgradering och modernisering av belysningen.
En konstgräsplan möjliggör för föreningen att erbjuda en mer omfattande
fotbollsverksamhet för föreningens medlemmar. IFK Wreta Kloster har ansökt
om och blivit 1 400 000 kr från Leader Folkungaland som är en ideell förening
som på olika sätt stöttar landsbygdsutveckling. Föreningen har också ansökt
3 780 910 kr från Allmänna Arvsfonden och väntas få besked från dem under
sommaren 2021.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja IFK Wreta Kloster 500 000 kr i
utvecklingsbidrag för 2021. Bidraget utbetalas under förutsättning att
föreningen beviljas ansökt belopp från Allmänna Arvsfonden eller erhåller
medel från annan finansiär.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
utvecklingsbidrag inom området föreningsstöd.
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Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat:
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.
Samråd
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som inte
har något att erinra.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beslut sker inom ett år i samband med respektive förenings
redovisning av hur tilldelat utvecklingsbidrag nyttjats i enlighet med fastställda
bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och
fritidsområdet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt § 19 genomfördes 2021-05-04.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
IFK Wreta Kloster

