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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-12-05

Dnr KOF 2019-313
Dnr KS 2019-972

Kommunledningsförvaltningen

Engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna
anläggningar
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Himnabadets stödförening beviljas 400 tkr i engångsbidrag 2019 för
investering i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden
beviljas tilläggsanslag.
2. Föreningen Valkebobadet beviljas 2500 tkr i engångsbidrag 2019 för
investering i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden
beviljas tilläggsanslag.
3. Linköpings Skidklubb beviljas 750 tkr i engångsbidrag 2019 för investering
i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden beviljas
tilläggsanslag.
4. Vreta Skid -och Motionsklubb beviljas 1500 tkr i engångsbidrag 2019 för
investering i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden
beviljas tilläggsanslag.
5. Linköpings Motorsällskap beviljas 850 tkr i engångsbidrag 2019 för
investering i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden
beviljas tilläggsanslag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljas 2019 tilläggsanslag för engångsbidrag
avseende investeringar i föreningsdrivna anläggningar med sammanlagt
6 000 tkr som finansieras med Kommunstyrelsens resursmedel.
Ärende
Linköpings kommun har flera idrottsanläggningar som drivs av föreningar. Att
ansvara för drift - och skötsel av anläggningar tar mycket ideell tid i anspråk
och det är svårt för föreningslivet att ensamma bära kostnaderna för större
investeringar. Flera föreningar ser behov att göra investeringar i några av
kommunens föreningsdrivna anläggningar.
Gemensamt för anläggningarna är att de är unika i sitt slag och når en stor
grupp kommuninvånare. Flera av anläggningarna är tillgängliga för alla att
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nyttja och de investeringar som behöver göras syftar till att skapa
förutsättningar för föreningslivet att erbjuda Linköpingsbor och besökare
trygga, säkra och tillgängliga anläggningar utifrån ett nyttjande- och
besöksperspektiv.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås, under förutsättning att nämnden beviljas
ett tilläggsanslag, bevilja fem föreningar ett engångsbidrag för att möjliggöra
nödvändiga investeringar i respektive anläggning. Det totala investeringsstödet
uppgår till 6 000 tkr.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna idrottsanläggningar
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Bakgrund
Linköping växer. Fler människor flyttar hit och fler bostäder byggs.
Enligt prognoser väntas Linköping ha 200 000 invånare år 2037, det vill säga
redan om 17 år. Fram till 2023 väntas bostadsbyggandet och antalet
färdigställda bostäder ligga på en hög nivå med cirka 1800 nya bostäder per år.
Denna expandering skapar konkurrens om mark för idrott, motion och
rekreation. Linköpings kommun vill få så många som möjligt att vara aktiva så
länge som möjligt. För detta krävs det platser att vara på, olika mötesplatser
som idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra miljöer för
idrott och motion. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och
miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är av stor betydelse för
kommuninvånares hälsa och välbefinnande. Därför är också
anläggningar/mötesplatser ett av fem fokusområden i Linköping kommuns
idrottspolitiska program – Aktiv hela livet.
I Linköping ska det finnas anläggningar för bredd, motion, spontanidrott samt
anläggningar anpassade för tävlingsidrott på olika nivåer. För att få
kommuninvånare att vara aktiva hela livet ska det finnas mötesplatser och
anläggningar för alla åldrar. Anläggningar och mötesplatser ska finnas till för
alla och syfta till att få fler i rörelse. Anläggningarna ska vara optimalt nyttjade
samt tillgängliga och öppna under de tider då efterfrågan finns.
Linköpings kommun har flera idrottsanläggningar som drivs av föreningar. Det
är svårt för föreningslivet att ensamma bära kostnaderna för större
investeringar. Flera föreningar ser behov av att göra investeringar i några av
kommunens föreningsdrivna anläggningar. Gemensamt för anläggningarna är
att de är unika i sitt slag och når en stor grupp människor.
Anläggningarna är uppdelade i tre olika kategorier:
Badanläggningar
I Vikingstad och Linghem finns två utomhusbad som erbjuder
Linköpingsborna bra möjligheter till simsport, bad och rekreation.
Badanläggningarna kommer sannolikt få en större tillströmning av besökare de
kommande åren då den nya simhallen byggs vilket påverkar öppethållande av
Tinnis. Båda anläggningarna har investeringsbehov för att kunna erbjuda en
säker och trygg miljö.
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Skidanläggningar
I Linköping finns det två skidanläggningar med kapacitet att producera
konstsnö, en anläggning i Vreta Kloster och en anläggning i Hackefors.
Anläggningarna skiljer sig åt en del där anläggningen i Vreta Kloster har en
unik status som officiellt vasaloppscenter medan anläggningen i Hackefors
erbjuder ett mer bostadsnära alternativ i mindre skala. Båda anläggningarna har
dock liknande investeringsbehov för att kunna erbjuda Linköpingsbor och
andra en längre skidsäsong.
Motorsportanläggning
Linköpings Motorstadion Sviestad är lokaliserad i utkanten av Linköping och
klassas som en av Europas mest kompletta motoranläggningar med verksamhet
för elva olika motorsportgrenar. Föreningen som ansvarar för drift- och skötsel
av anläggningen arbetar intensivt med frågor som rör säkerhet och miljö, vilket
genererar ett behov av investeringar i säkerhetsåtgärder.
Förslag på fördelning av tillfälliga investeringar i föreningsdrivna
idrottsanläggningar:
Investering
Badanläggning
Ommålning av bassäng
Reningsanläggning
Omklädning/lek

Himnabadets Föreningen
Linköping Vreta
stödförening Valkebobadet SK
SMK
300 000
100 000

300 000
2 100 000
100 000

Skidanläggning
Konstsnöproduktion

750 000

1 500 000

Motorsportanläggning
Gångbro/säkerhet
Förslag på fördelning

LMS

850 000
400 000

2 500 000

750 000

1 500 000

850 000

Den totala summan uppgår till 6 000 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av Kommunstyrelsens resursmedel.
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Kommunala mål
De kommunövergripande målen och Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
anger bland annat följande:
Trygg och attraktiv kommun
Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
Attraktiv kommun
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Kommuninvånare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas alltid i beslut om stöd till idrottsföreningar.
Att stötta föreningar som erbjuder anläggningar för ett mer flexibelt
idrottsutövande är betydelsefullt av flera skäl. Dels kan det främja den
generella fysiska aktiviteten och dels kan det få betydelse för idrottens
jämställdhet- och inkluderingsarbete. Det flexibla idrottsutövandet förefaller
vara särskilt efterfrågat bland de grupper som i dag är mindre aktiva i
föreningsidrotten, däribland flickor samt individer med låg socioekonomisk
bakgrund.
Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som
tillstyrker förslag till beslut samt kommunledningsförvaltningens ekonomistab
som tillstyrker förslaget till finansiering.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under
2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

