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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Per Arnöman

2019-12-03

Dnr. KOF 2019 - 308

Kultur- och fritidsnämnden

Engångsbidrag Landeryds hembygdsförening 2019
Förslag till beslut
1. Landeryds hembygdsförening beviljas 107 000 kronor i bidrag för
en investering i Hembygdsparken.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
anläggningsbidrag.
Ärende
Landeryds Hembygdsförening har inkommit med en anhållan om kommunal
medfinansiering för en utvecklings- och tillgänglighetsfrämjande investering i
hembygdsparken.
Den planerade investeringen innebär anslutning till kommunens vatten och
avloppsnät samt att i befintlig lada bygga till hygienutrymmen med tre
toaletter, varav en handikapptoalett, för allmänheten, utrymme för styrelse och
ideellt arbetande personal samt ytterligare lokaler och förråd till
lantbruksmuseet.
Jordbruksverket/Länsstyrelsen handlägger ansökan om investeringsstöd för
hembygdsföreningar. Investeringsstödet förutsätter att föreningen och en
offentlig aktör kan delfinansiera investeringen.
Den totala entreprenadkostnaden uppgår till 2 150 000 kr varav 414 000 kr ska
finansieras av föreningen och en offentlig aktör. Landeryds hembygdsförening
bidrar med 207 000 kr och anhåller om kommunal medfinansiering för
resterande belopp om 207 000 kr.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås medfinansiera investeringsprojektet med
107 000 kr. Resterande 100 000 kr finansieras med medel från Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Bakgrund
Landeryds Hembygdsförening äger Hembygdsparken som årligen har cirka
10 000 besökare. Föreningen är länets största hembygdsförening med cirka 800
medlemmar. Parken har skapats under trettio års tid med ideella insatser.
Parkens hus har flyttats till parken och byggts upp på nytt av föreningens
medlemmar och innehåller tidstypiska miljöer såsom torparhem, bondehem,
skola, vävstuga, hyvleri, smedja, lantbruksmuseum, textilmuseum med mera.
Hembygdsföreningen har nu möjlighet att genomföra en investering som ger
kommunens invånare större tillgänglighet till parken och dess olika publika
evenemang. Den planerade investeringen innebär anslutning till kommunens
vatten och avloppsnät samt att i befintlig lada bygga till hygienutrymmen med
handikapptoalett och två vanliga toaletter för allmänheten, personalutrymme
för styrelse och ideellt arbetande personal samt ytterligare lokaler och förråd
till lantbruksmuseet.
Jordbruksverket/Länsstyrelsen handlägger ansökan om investeringsstöd för
hembygdsföreningar. Investeringsstödet förutsätter att föreningen och en
offentlig aktör kan delfinansiera investeringen.
Den totala entreprenadkostnaden uppgår till 2 150 000 kr varav 414 000 kr ska
finansieras av föreningen och en offentlig aktör. Landeryds hembygdsförening
bidrar med 207 000 kr och anhåller om kommunal medfinansiering för
resterande belopp om 207 000 kr.
Dialog med Stadsmiljökontoret, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
har förts och Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har enats om den kommunala
medfinansieringen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås medfinansiera investeringsprojektet med
107 000 kr. Resterande 100 000 kr finansieras med medel från Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Landeryds Hembygdsförening erhåller enligt förslaget totalt 207 000 kr i
kommunal medfinansiering.
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
anläggningsbidrag inom området föreningsstöd, 107 000 kr.
Stadsmiljökontoret, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, åtar sig att
delfinansiera investeringen med ett bidrag på 100 000 kr till Landeryds
Hembygdsförening.
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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.
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.
Tillgängliga mötesplatser och anläggningar.
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.
De föreningar som beviljats bidrag ska följa kommunens mål om jämlikhet och
jämställdhet samt även göra uppföljningar vad gäller sin verksamhet.
Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra idrotts- och fritidssektorn.
Medborgare ska utifrån behov och intressen ha likvärdiga förutsättningar att
utöva idrotts- och fritidsaktiviteter.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas både i befintliga anläggningar och i projektering av nya
anläggningar.
Samråd
Samråd har skett med kontorschefen för Stadsmiljökontoret, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, som ställer sig bakom Kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till beslut. Stadsmiljökontoret åtar sig att
delfinansiera investeringen med ett bidrag på 100 tkr till Landeryds
Hembygdsförening.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2019-11-26 vid Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidskontoret
Karin Olanders
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Beslutet skickas till:
Landeryds Hembygdsförening

