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Bidrag för samlingslokaler

Dnr KOF 2016-305
Ärende
Enligt reglerna för bidrag till samlingslokaler inryms bidraget till ett bestämt
urval föreningar som innehar samlingslokal. Bidragsansökan ska tillsammans
med verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse,
årsmötesprotokoll, budget, verksamhetsplan och uthyrningsstatistik vara
Linköpings kommun tillhanda senast den 1 oktober året innan det år
bidragsansökan avser. Bidragsansökan har inkommit från samtliga föreningar
som har rätt att söka bidrag till samlingslokal.
Kultur- och fritidskontoret har bedömt ärendet utifrån gällande bidragsregler.
Syftet framgår av bidragsreglerna, där det bland annat står följande; ”För
bidrag krävs att det finns ett varaktigt behov av lokalen, att lokalen fyller
skäliga krav på god standard, att lokalen har en allsidig användning, att lokalen
hålls tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet
som är verksam på orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på
skäliga villkor. Bidragets storlek fastställs på grundval av sökt bidrag,
bedömning från fall till fall och det kommunala anslagets möjligheter”.
Kommunens grundregler överensstämmer med statens regler för
investeringsstöd till allmänna samlingslokaler då det gäller bidrag till
nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer, köp eller
handikappanpassning.
Följande föreningar har ansökt om bidrag till samlingslokaler. Folkets Park i
Ljungsbro, Bf Hemmet i Bestorp, Kaga bygdegårdsförening, Bf Folkets hus i
Ringstorp och Bf Idrottens befrämjande i Linghem. Samtliga har beviljats
bidrag utifrån gällande regler och sökta bidrag.
Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017 påbörja utredning av nämndens
föreningsbidrag för framtagande av nytt modernt bidragssystem. Detta innebär
att bidraget till samlingslokaler som bidragsform kommer att upphöra från och
med 2018 och framåt.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Folkets Park i Ljungsbro beviljas 180 000 kronor i bidrag 2017.
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2. Bf Hemmet i Bestorp beviljas 225 000 kronor i bidrag för 2017.
3. Kaga bygdegårdsförening beviljas 15 000 kronor i bidrag år 2017.
4. Bf Folkets hus i Ringstorp beviljas 225 000 kronor i bidrag år 2017.
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5. Bf Idrottens befrämjande i Linghem beviljas 70 000 kronor i bidrag
2017.
6. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för bidrag
till samlingslokaler.
7. Kultur- och fritidskontoret återkommer till kultur- och fritidsnämnden
med uppföljning av ärendets verkställighet i samband med 2018 års
ansökan om bidrag till samlingslokaler.
__________
Beslutet skickas till:
Folkets Park i Ljungsbro
Bf Hemmet i Bestorp
Kaga Bygdegårdsförening
Bf Folkets Hus i Ringstorp
Bf Idrottens befrämjande i Linghem
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