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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Per Arnöman

2019-02-07

Dnr KOF 2018-367

Kultur- och fritidsnämnden

Anläggningsbidrag för investering 2019, beslut
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut
1. Vikingstad Sportklubb beviljas 100 000 kronor för takomläggning,
renovering av kiosk samt renovering av rum för administration.
2. IFK Wreta Kloster beviljas 100 000 kronor för renovering av golv i
klubbhus, utvändig målning av klubbhus samt renovering av
omklädningsrum – väggar, tak och belysning.
3. Mera Lera MTB beviljas 100 000 kronor för anläggandet av en skills park.
4. Vreta Skid- och Motionsklubb beviljas 70 000 kronor för flis till
elljusspåret och renovering av discgolfbana.
5. Skeda IF beviljas 52 000 kronor för nytt material till Uddeslingan.
6. Nykils Aktivitetsförening beviljas 50 000 kronor för upprustning av
utomhusrink.
7. Landeryds Golfklubb beviljas 50 000 kronor för nybyggnation av
träningsområde.
Ärende
Enligt reglerna för anläggningsbidrag kan bidragsberättigad förening beviljas
bidrag för investering avseende periodiskt underhåll, uppförande, ombyggnad
eller tillbyggnad av idrotts- och friluftsanläggning. Bidrag prioriteras för
investeringar som främjar miljöförbättringar och energieffektivitet samt
investeringar som ligger i linje med de utstakade målsättningarna i det
idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun och som riktar sig mot
dess övergripande områden, fokusområden och prioriterade grupper.
Totalt 19 föreningar har inkommit med ansökningar om anläggningsbidrag för
investering under år 2019.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Kultur- och fritidskontorets förslag till fördelning av anläggningsbidrag för
investering motsvarar cirka 24 % av kalkylerad kostnad för samtliga
investeringar som de 19 föreningarna har sökt bidrag för.
Kultur- och fritidskontoret har bedömt inkomna ansökningar utifrån gällande
bidragsregler och rådande budget.
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Bakgrund
Bidragsformen anläggningsbidrag för mötesplatser har två olika delar, ett avser
drift av anläggning och det andra avser investeringar i anläggning.
Anläggningsbidrag för investering 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 investeringsprojekt.
Utbetalning sker efter utfört arbete och när skriftlig redovisning inkommit
tillsammans med signerade underlag. Har redovisning inte inkommit senast den
31 oktober det år bidraget avser går föreningen miste om bidraget.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar
följande föreningar ett anläggningsbidrag för investering under år 2019:
Vikingstad SK, IFK Wreta Kloster, Vreta Skid- & Motionsklubb, Skeda IF,
Mera Lera MTB, Nykils Aktivitetsförening och Landeryds Golfklubb.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
anläggningsbidrag för investering inom området föreningsstöd.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:
-

Inkluderande mötesplatser och anläggningar
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla
Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Jämställdhet
Jämställdhet ska genomsyra idrotts- och fritidsområdet där alla ska ha rätt att
vara med som utövare och ledare, kön ska inte utgöra någon begränsning. En
jämställd och inkluderande verksamhet utan begränsande normer attraherar fler
människor och är en förutsättning för en framgångsrik utveckling. Både
forskning och erfarenhet ger stöd för att jämställdhet främjar organisationers
och verksamheters utveckling.
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2019-01-01 infördes ett nytt bidragssystem för bidragsberättigade barn- och
ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet. Med stöd i kommunens
idrottspolitiska program, där jämställdhet är ett av programmets två
övergripande områden, styrs de kommunala resurserna till idrotts- och
fritidsområdet i en tydlig riktning för att möjliggöra insatser där föreningslivet
uppmuntras att ta ytterligare steg mot en jämställd idrott.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beslut sker i samband med respektive förenings redovisning
och genom inspektion av tjänsteperson vid kultur- och fritidskontoret.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2019-01-29.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Berörda föreningar

