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Dnr KOF 2017-300

Kultur- och fritidsnämnden

Samlingslokalsbidrag 2018 - Ansökan, beslut samt
redovisning
Förslag till beslut
1. Folkets Park i Ljungsbro beviljas 180 000 kronor i bidrag 2018.
2. Bf Hemmet i Bestorp beviljas 225 000 kronor i bidrag för 2018.
3. Kaga bygdegårdsförening beviljas 5 000 kronor i bidrag år 2018.
4. Bf Folkets hus i Ringstorp beviljas 225 000 kronor i bidrag år 2018.
5. Bf Idrottens befrämjande i Linghem beviljas 70 000 kronor i bidrag 2018.
6. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för bidrag till
samlingslokaler.
7. Bidrag till samlingslokaler upphör från och med 2019. De idéburna
föreningarna som sökt samlingsbidrag kommer att från 2019 söka bidrag
enligt de nya bidragsreglerna.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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,

2 (5)

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 2019 och framåt. Nya bidragsformer kommer implementeras från och med
2019
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Bakgrund
Nedanstående föreningar har ansökt om bidrag.
Folkets Park Ljungsbro
Folkets Park Ljungsbro ansöker om 180 000 kronor i bidrag för år 2018. För år
2017 ansökte och beviljades föreningen 180 000 kronor.
Uthyrningsstatistiken visar på 49 externa uthyrningstillfällen mot föregående
års 164 tillfällen och året dessförinnan 57 tillfällen. Det senaste redovisade
verksamhetsåret, som omfattar kalenderåret 2016, uppvisar ett underskott med
cirka 222 000 kronor och ett eget kapital som uppgår till 1 437 167 kronor.
Årsmöte hölls i april 2017. Föreningen har ett visst investerings- och
underhållsbehov som kan täckas av det egna kapitalet. Den årliga
driftkostnaden uppgår till cirka 163 000 kronor och hyresintäkterna till cirka
346 000 kronor per år.
Föreningen uppfyller alla krav enligt bidragsreglerna. Föreningen föreslås få ett
bidragsbelopp som uppgår till 180 000 kronor år 2018.
Bf Hemmet Bestorp (Eklunda)
Bf Hemmet Bestorp ansöker om 296 200 kronor i bidrag för år 2018. För år
2017 ansökte föreningen om 258 700 kronor och beviljades 225 000 kronor.
Uthyrningsstatistiken visar på 143 externa uthyrningstillfällen mot föregående
års 183 och året dessförinnan 200 tillfällen. Det senaste redovisade
verksamhetsåret, som omfattar kalenderåret 2016 uppvisar ett överskott med
cirka 85 000 kronor och ett eget kapital som uppgår till 45 987 kronor.
Årsmöte hölls i mars 2017. Föreningen har ett upprustnings- och
investeringsbehov som för närvarande uppgår till cirka 225 000 kronor. Den
årliga driftkostnaden uppgår till cirka 311 000 kronor och hyresintäkterna till
cirka 31 000 kronor.
Föreningen uppfyller alla krav enligt bidragsreglerna. Föreningen föreslås få ett
bidragsbelopp som uppgår till 225 000 kronor år 2018.
Kaga bygdegårdsförening
Kaga bygdegårdsförening ansöker om 5 000 kronor i bidrag för år 2018. För år
2017 ansökte föreningen om 19 500 kronor och beviljades 15 000 kronor.
Uthyrningsstatistiken visar på 75 externa uthyrningstillfällen mot föregående
års 64 och året dessförinnan 68 tillfällen. Det senaste redovisade
verksamhetsåret, som omfattar kalenderåret 2016, uppvisar ett överskott med
cirka 31 000 kronor och ett eget kapital som uppgår till cirka 563 000 kronor.
Årsmöte hölls i mars 2017. Föreningen har ett visst upprustnings- och
investeringsbehov som kan täckas av det egna kapitalet. Den årliga
driftkostnaden uppgår till cirka 69 000 kronor och hyresintäkterna till cirka
109 000 kronor.
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Föreningen uppfyller alla krav enligt bidragsreglerna. Föreningen föreslås få ett
bidragsbelopp som uppgår till 5 000 kronor för år 2018.
Bf Folkets Hus Ringstorp
Bf Folkets Hus Ringstorp ansöker om 244 000 kronor i bidrag för år 2018. För
år 2017 ansökte föreningen om 244 500 kronor och beviljades 225 000 kronor.
Uthyrningsstatistiken visar på 45 externa uthyrningstillfällen mot föregående
års 23 och året dessförinnan 27 tillfällen. Det senaste redovisade
verksamhetsåret, som omfattar kalenderåret 2016, uppvisar ett underskott med
cirka 43 000 kronor och ett eget kapital som uppgår till 202 461 kronor.
Årsmöte hölls i mars 2017. Föreningen har ett investerings- och
upprustningsbehov som uppgår till 109 000 kronor. Den årliga driftkostnaden
uppgår till cirka 120 000 kronor och hyresintäkterna till cirka 14 000 kronor.
Föreningen uppfyller alla krav enligt bidragsreglerna. Föreningen föreslås få ett
bidragsbelopp som uppgår till 225 000 kronor år 2018.
Bf Idrottens befrämjande (Åkerbogården)
Bf Idrottens befrämjande ansöker om 112 000 kronor i bidrag för år 2018. För
år 2017 ansökte och beviljades föreningen 70 000 kronor.
Uthyrningsstatistiken visar på 239 externa uthyrningstillfällen mot föregående
års 252 och året dessförinnan 215 tillfällen. Det senaste redovisade
verksamhetsåret, som omfattar kalenderåret 2016, uppvisar ett underskott med
7 391 kronor och ett eget kapital som uppgår till cirka 105 000 kronor.
Årsmöte hölls i februari 2016. Föreningen har ett investerings- och
underhållsbehov som uppgår till cirka 97 298 kronor. Den årliga driftkostnaden
uppgår till cirka 110 000 kronor och hyresintäkterna till cirka 146 000 kronor.
Föreningen uppfyller alla krav enligt bidragsreglerna. Föreningen föreslås få ett
bidragsbelopp som uppgår till 70 000 kronor år 2018.
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 2019 och framåt. Nya bidragsformer kommer implementeras från och med
2019

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
anläggningsbidrag inom området föreningsstöd. Totalt finns 714 000 kronor att
fördela
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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.
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 förslag till 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 2017 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:
Folkets Park i Ljungsbro
Bf Hemmet i Bestorp
Kaga Bygdegårdsförening
Bf Folkets Hus i Ringstorp
Bf Idrottens befrämjande i Linghem

