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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Per Arnöman

2020-06-09

Dnr KOF 2020-92

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av Anläggningsbidrag – Investering under en
prövoperiod på två år.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
1. Reviderade bidragsregler gällande Anläggningsbidrag – Investering under en
prövoperiod bidragsåren 2021-2022 godkänns.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att uppdatera bidragsreglerna.
3. Uppföljning av prövoperioden sker under andra halvåret år 2022.
Ärende
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en revidering av villkoren för en av
anläggningsbidragets tre delar, bidrag till investering i anläggning, under en
prövoperiod på två år, bidragsåren 2021 och 2022.
Enligt rådande bidragsregler ska ansökningarna vara inlämnade senast den 25
augusti. Beredningsgruppen på förvaltningen sammanställer och bedömer
sedan ansökningarna utifrån gällande villkor och presenterar ett
tilldelningsförslag som Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om i början på
det efterföljande året.
Förvaltningen önskar pröva ett mera flexibelt förfarande under 2 år då
ansökningar tas emot och handläggs löpande under året. Med rådande villkor
kan en ansökande förening få vänta i över ett år på beslut. Det mer flexibla
förfarandet kommer också möjliggöra samfinansiering av investeringsprojekt
tillsammans med RF SISU Östergötlands anläggningsbidrag vilket kommer
gynna Linköpings barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och
fritidsområdet.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Revidering av Anläggningsbidrag – Investering under en prövoperiod på två
år.
Bilaga 1 Reviderade villkor för anläggningsbidrag – investering under en prövoperiod på två
år, bidragsår 2021-2022
Bilaga 2 Gällande villkor för anläggningsbidrag - investering
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Bakgrund
Bidragsberättigad barn- och ungdomsförening inom idrotts- och fritidsområdet
kan inom ramen för en av anläggningsbidragets tre delar, bidrag till investering
i anläggning, beviljas bidrag för investering avseende uppförande, ombyggnad,
tillbyggnad eller periodiskt underhåll av idrotts och friluftsanläggning som ägs
av förening eller drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Med
ägarliknande förhållande avses avtal av långsiktig karaktär med förfogande
som ägare. Undantag kan göras i de fall förening övertar tidigare kommunalt
driven anläggning. Bidragspottens storlek är 534 000 kronor.
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.
Enligt rådande bidragsregler ska ansökningarna vara inlämnade senast den 25
augusti. Beredningsgruppen på förvaltningen sammanställer och bedömer
sedan ansökningarna utifrån gällande villkor och presenterar ett
tilldelningsförslag som Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om i början på
det efterföljande året.
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar pröva ett mera flexibelt förfarande
under 2 år då ansökningar tas emot och handläggs löpande under året.
I februari 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om vilka föreningar
som tilldelas ett anläggningsbidrag – investering för en investering under år
2020. Bidragspotten för innevarande år 2020 är alltså redan intecknad och den
tilltänkta prövoperiodens bidragsår blir följaktligen år 2021 och år 2022.
Förslaget
Deadlinedatumet den 25 augusti upphör och förening ges möjligheten att
närsomhelst under året inkomma med en ansökan rörande en planerad
investering i anläggning. Beredningsgruppen inom förvaltningen handlägger
löpande de ansökningar som inkommer.
En inspirationskälla till detta förslag är RF- SISU Östergötlands (RFSÖ)
anläggningsbidrag som handläggs löpande och ofta i samarbete med
Norrköpings kommun vars anläggningsbidrag handläggs löpande.
Med tanke på bidragspottens summa 530 000 kr är det varje år förhållandevis
få föreningar som ges möjlighet att realisera en investering i anläggning. Ett
visst samarbete med RF SISU Östergötland (RFSÖ) är önskvärt. Om ett
välgrundat investeringsprojekt inte kan realiseras på grund av begränsade
resurser bör/kan Kultur- och fritidsförvaltningen involvera RFSÖ för att utröna
om de kan samfinansiera projektet och vice versa. Tillsammans bör RFSÖ och
Linköpings kommun kunna realisera bra investeringsprojekt som annars
troligtvis aldrig skulle bli av inom överskådlig tid. Detta skulle utan tvekan
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vara till gagn för Linköpings barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och
fritidsområdet.
Föreningar skulle vidare komma att få betydligt snabbare besked på sin
ansökan jämfört med idag. Ponera att en förening, med rådande villkor, under
hösten år 2020 identifierar ett investeringsbehov som utreds och som resulterar
i en inskickad ansökan under december månad år 2020. Med rådande regler får
föreningen först under andra halvan av februari månad år 2022 ett beslut på sin
ansökan.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om revidering av anläggningsbidrag – investering under prövoperioden
påverkar inte nämndens budget.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
-

Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv

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.
Uppföljning och utvärdering
Utvärdering av prövoperioden sker under andra halvåret år 2022. Vid Kulturoch fritidsnämndens sammanträde i december år 2022 fattar nämnden beslut
om revideringen ska permanentas eller inte.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2020-06-02 vid Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

