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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Jan Skogberg

2017-11-30

Dnr KOF 2017-294

Kultur- och fritidsnämnden

Anläggningsbidrag 2018 - Ansökan, beslut samt
redovisning
Förslag till beslut
1. Eda ridklubb beviljas 50 000 kronor för byggnation av ny fastighet intill
nuvarande ridhus med tillgänglighetsanpassad läktare.
2. Linköpings frisksportarklubb beviljas 50 000 kronor för byggnation av
fotbollsgolfbana intill hangaren och Ryds konstgräsplan.
3. Slaka motionsförening beviljas 20 000 kronor för underhåll i motionsspår i
Slaka.
4. Linghems sportklubb beviljas 50 000 kronor för upprustning av
motionsspåret i Linghem.
5. Tallboda IF beviljas 50 000 kronor för renovering samt nybyggnation av
kanslihus och omklädningsrum vid Tallbovallen och Lecavallen.
6. Linköpings skidklubb beviljas 60 000 kronor för upprustning av belysning,
samt nyinvestering i konstsnöanläggningen vid spåren i Hackefors
(Åbysäcken).
7. Skeda IF beviljas 50 000 kronor för nytt material till Uddeslingan.
8. Linköpings golfklubb beviljas 50 000 kronor för byggnation av toaletter på
golfbanan.
9. Idrottsklubben Sjöge IK beviljas 30 000 kronor för byte av belysning till
Led-belysning vid idrottsplatsen i Sjöge.
10. Heda ridklubb beviljas 50 000 kronor för renovering och underhåll av
befintlig anläggning.
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11. BK Derby beviljas 70 000 kronor för ombyggnation av två bodar till
omklädningsrum med dusch.
12. Vreta Kloster IF, Skonberga ridklubb, Gammelkils IF och BK Kenty
beviljas ej något bidrag.
13. Anläggningsbidraget upphör från och med 2019. Nya bidragsregler
implementeras från och med 2019. Ansökningstid för bidragsansökningar
fastställs i de nya regelverket.
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Ärende
Enligt reglerna för anläggningsbidrag ska bidrag prioriteras för investeringar
som främjar periodiskt underhåll av befintliga motionsspår, föreningens
möjligheter till utveckling av barn och ungdomars verksamhet,
jämställdhetsskapande åtgärder, tillgänglighet för funktionshindrade samt
miljöförbättringar och energieffektivitet.
15 föreningar har inkommit med ansökningar om anläggningsbidrag för år
2018. I budget för anläggningsbidrag finns 534 000 kronor för 2018.
Kultur- och fritidskontorets förslag till fördelning av anläggningsbidrag
motsvarar cirka 21 % av kalkylerad kostnad, för de objekt som föreslås få
bidrag.
Kultur- och fritidskontoret har bedömt inkomna ansökningar utifrån gällande
bidragsregler. Bidraget prioriteras för investeringar som främjar befintliga
motionsspår, utveckling av barn och ungdomars verksamhet,
jämställdhetsskapande åtgärder, tillgänglighet för funktionshindrade,
miljöförbättringar och energieffektivitet samt tillgänglig budget.
Kultur- och fritidsnämnden har under 2017 påbörjat utredning av nämndens
föreningsbidrag för framtagande av nytt bidragssystem. Detta innebär att
anläggningsbidraget som bidragsform kommer att förändras under 2018 och
framåt. Anläggningsbidraget upphör från och med 2019. Nya bidragsregler
implementeras från och med 2019. Ansökningstid för bidragsansökningar
fastställs i de nya regelverket.
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Bakgrund
Anläggningsbidrag kan beviljas då anläggning ägs av föreningen eller
anläggning drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Med
ägarliknande förhållande avses avtal av långsiktig karaktär med förfogande
som ägare. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre. Undantag från minsta
avtalstid kan göras i de fall förening övertar tidigare kommunalt driven
anläggning.
Mobila anläggningar är inte bidragsberättigade. Bidrag utgår inte till samma
anläggning eller liknande anläggning inom en femårsperiod. Bidragets storlek
uppgår till max 100 000 kronor per förening och projekt.
Beträffande bidrag till handikappanpassning och upprustning av motionsspår,
vilket är högprioriterat, har endast en ansökan inkommit som berör de
högprioriterade bidragen. En förening har ansökt om förbättring av
motionsspår och 7 föreningar har ansökt om renovering av klubbhus och
omklädningsrum.
Följande föreningar har ansökt om anläggningsbidrag;
Förening
Eda ridklubb
Linköpings
frisksportarklubb
Slaka motionsförening
Linghems sportklubb
IFK Vreta Kloster
Tallboda IF
Linköpings skidklubb

Skeda IF
Linköpings golfklubb

Ändamål
Byggnation av
tillgänglighetsanpassad
aktivitetsyta.
Fotbollsgolfanläggning

Sökt belopp
100 000 sek

Underhåll av
motionsspår
Underhållsarbete av
motionsspår
Lagning av vattenpost
och tryckning av hål
under vägen.
Utbyte av panel på
klubbhuset samt
Belysning av
parkeringen,
vattenförsörjning från
ån och utbyggnad
konstsnöanläggning.
Underhåll av
motionsspår
Förbättring, renovering
och nybyggnation av
toaletter i klubbhus och
ute på golfbanan.

22 538 sek

200 000 sek

100 000 sek
75 158 sek
100 000 sek
100 000 sek

52 000 sek
100 000 sek
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Idrottsklubben Sjöge
BK Derby
Skonberga ridklubb
BK Kenty

Heda ridklubb
Gammelkils IF

Byte av
halogenstrålkastare till
LED-belysning.
Renovering av
omklädningsrum mm
på Karlberg
Staket till
paddock/ridbana
Renovering av
omklädningsrum.

39 500 sek

Rörläggning och
renovering
anläggningen
Gräsklippare till
fotbollsplaner

300 000 sek

100 000 sek
73 000 sek
85 000 sek

72 680 sek

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar
bidrag enligt kontorets förslag till följande föreningar; Eda ridklubb,
Linköpings frisksportarklubb, Slaka motionsförening, Linghems sportklubb,
Tallboda IF, Linköpings skidklubb, Skeda IF, Linköpings golfklubb,
Idrottsklubben Sjöge, BK Derby, och Heda ridklubb.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden ej beviljar
bidrag till följande föreningar; Gammelkils IF, Skonberga ridklubb, IFK Vreta
Kloster och BK Kenty.
Kultur- och fritidsnämnden har under 2017 påbörjat utredning av nämndens
föreningsbidrag för framtagande av nytt bidragssystem. Detta innebär att
anläggningsbidraget som bidragsform kommer att förändras under 2018 och
framåt. Anläggningsbidraget upphör från och med 2019. Nya bidragsregler
implementeras från och med 2019. Ansökningstid för bidragsansökningar
fastställs i de nya regelverket.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
anläggningsbidrag inom området föreningsstöd. Totalt finns 534 000 kronor att
fördela.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016–2017 anger bland annat följande:
En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Linköpings identitet som attraktiv kommun.
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En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kultur-,
idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
Jämställdhet
Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra idrotten. Medborgare ska utifrån
behov och intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas både i befintliga anläggningar och i projektering av nya
anläggningar. De föreningar som beviljats bidrag ska följa kommunens mål om
jämlikhet och jämställdhet samt även göra uppföljningar mot sina olika lag och
verksamheter.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings Idrottsförbund och Linköpings ungdomsråd
som tillstyrker beslut
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beslut sker i samband med respektive föreningens
slutredovisning av erhållna bidrag och inspektion av kultur- och
fritidskontorets handläggare före 2018 års avslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-01-30
Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Berörda föreningar

