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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Per Arnöman

2018-06-08

Dnr KOF 2018-248

Kultur- och fritidsnämnden

Anläggningsbidrag för mötesplatser
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner införandet av nya bidragsformen
anläggningsbidrag för mötesplatser.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anläggningsbidrag för mötesplatser
träder i kraft 2019-01-01.
3. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att uppdatera bidragsreglerna.
4. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att återkomma med villkor för
anläggningsbidrag för mötesplatser i december 2018 i enlighet med
implementeringsplanen.

Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-12-14 (§ 167) att notera Kulturoch fritidskontorets översyn av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-04-19 (§ 71) att godkänna
implementeringsplanen för nytt bidragssystem.
I anläggningsbidrag för mötesplatser slås de rådande bidragsformerna
driftbidrag, lokalbidrag och anläggningsbidrag samman.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Det övergripande syftet med anläggningsbidrag för mötesplatser är att bidra till
att Linköpings föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom idrottsoch fritidssektorn har någonstans att vara och utöva sin verksamhet. Syftet
stämmer väl överens med ambitionen om mötesplatser för aktivitet i det nya
idrottspolitiska programmet. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika
mötesplatser och miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är av stor
betydelse för linköpingsbornas hälsa och välbefinnande.
Anläggningsbidrag för mötesplatser är normstyrt och har två olika spår, ett
avser drift av anläggning och det andra avser investeringar i anläggning.
Föreningar kan ansöka om bidrag för:


Drift av anläggning där förening helt ansvarar för samtliga
driftkostnader samt lokalkostnader såsom hyra för expeditionslokal,
klubblokal samt inom- och utomhusanläggning. Kostnader för städning,
lyse och värme är också bidragsgrundande.
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Investering avseende uppförande, ombyggnad, tillbyggnad eller
periodiskt underhåll av idrotts och friluftsanläggningar som ägs av
förening eller drivs av förening under ägarliknande förhållanden.
Bidrag prioriteras för investeringar som främjar miljöförbättringar och
energieffektivitet samt investeringar som ligger i linje med de utstakade
målsättningarna i det nya idrottspolitiska programmet för Linköpings
kommun och som riktar sig mot dess fokusområden och prioriterade
grupper.

Det nya anläggningsbidraget för mötesplatser träder i kraft 2019-01-01.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Anläggningsbidrag för mötesplatser

3 (4)

Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret har genomfört en översyn av kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag. Översynen och dess förslag presenteras i
rapporten ”Nuläge, Nyläge och Idé” (KOF 2017-285).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-12-14 (§ 167) att
notera översynen och att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att under år
2018 återkomma med förslag som stegvis ändrar bidragen i enlighet med
översynens inriktning.
Kultur- och fritidskontoret har utarbetat en implementeringsplan med förslag
på ett nytt bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet som innebär att
Linköping kommer tillämpa ett lättbegripligt upplägg som huvudsakligen vilar
på tre bidragsformer. Med hänsyn till föreningslivets behov av information och
förutsägbarhet över tid bör år 2018 fungera som ett övergångsår där vissa
bidragsformer upphör och fasas ut och nya bidragsformer fasas in. Från och
med år 2019 tillämpas det nya bidragssystemet fullt ut.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-04-19 (§ 71) att
godkänna implementeringsplanen och dess första steg för övergångsåret 2018.
I enlighet med implementeringsplanen föreslår Kultur- och fritidskontoret nu
införandet av den nya bidragsformen anläggningsbidrag för mötesplatser som
träder i kraft 2019-01-01.
I anläggningsbidrag för mötesplatser slås de rådande bidragsformerna
driftbidrag, lokalbidrag och anläggningsbidrag samman.
Det övergripande syftet med anläggningsbidrag för mötesplatser är att bidra till
att Linköpings föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom idrottsoch fritidssektorn har någonstans att vara och utöva sin verksamhet. Syftet
stämmer väl överens med ambitionen om mötesplatser för aktivitet i det nya
idrottspolitiska programmet. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika
mötesplatser och miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är av stor
betydelse för linköpingsbornas hälsa och välbefinnande.
Den genomförda översynen av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag
kom bland annat fram till att Linköping idag har ett alltför stort antal
bidragsformer inom idrotts- och fritidsområdet och att ett mer renodlat system
med färre bidrag är eftersträvansvärt. Översynen konstaterade också att
rådande bidragssystem upplevs som administrativt krångligt och att kommunen
bör försöka underlätta för föreningslivet som huvudsakligen utgörs av ideella
krafter. Vidare identifierade översynen en vag koppling mellan nuvarande
bidragssystem och kommunens mål, en tydligare riktning och styrning mot
målsättningarna i framför allt det idrottspolitiska programmet är önskvärd.
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Tillkomsten av den nya bidragsformen anläggningsbidrag för mötesplatser ska
ses mot bakgrund av ovanstående slutsatser och ambitioner.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet om införandet av anläggningsbidrag för mötesplatser påverkar inte
nämndens budget.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2018 anger bland annat:
En hälsosam kommun: Linköpings kultur - idrotts och fritidsutbud ska bidra till
att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-05-29.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

