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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Per Arnöman

2019-10-31

Dnr KOF 2019-250

Kultur- och fritidsnämnden

Tillfälligt bidrag till samlingslokaler, beslut
Förslag till beslut
1. Byggnadsföreningen Hemmet Bestorp beviljas 200 000 kronor i
bidrag för 2019.
2. Byggnadsföreningen Folkets hus i Ringstorp beviljas 100 000 kronor i
bidrag för 2019.
3. Folkets Park i Ljungsbro beviljas 90 000 kronor i bidrag för 2019.
4. Byggnadsföreningen för idrottens främjande - Åkerbogården i Linghem
beviljas 50 000 kronor i bidrag för 2019.
5. Kaga bygdegårdsförening beviljas 5 000 kronor i bidrag för 2019.
6. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
anläggningsbidrag.
Ärende
Totalt har fem ansökningar, från de föreningar som tidigare beviljats
samlingslokalsbidrag, inkommit till Kultur- och fritidsnämnden.
Det tidigare samlingslokalbidraget har tidigare haft en egen kostnadspost.
Beslut om att bidrag till samlingslokaler ska upphöra från och med 2019-01-01
fattades i Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-15 § 27 (dnr KOF 2017-300).
De ekonomiska medlen från samlingslokalsbidraget överfördes till
anläggningsbidrag för mötesplatser.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

De fem föreningar som till Kultur- och fritidsnämnden ansökt om bidrag för
2019 är Byggnadsföreningen Hemmet Bestorp, Byggnadsföreningen Folkets
hus i Ringstorp, Folkets Park i Ljungsbro, Byggnadsföreningen för idrottens
främjande - Åkerbogården i Linghem och Kaga bygdegårdsförening.
Kultur- och fritidsförvaltningen har bedömt ansökningarna utifrån
föreningarnas driftskostnader för sina lokaler, investerings- och
underhållsbehov i närtid vad gäller lokalerna samt föreningarnas
verksamhetsutbud och de aktiviteter som genomförs i lokalerna.
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Bakgrund
Nedanstående fem föreningar, som tidigare fick samlingslokalsbidrag, har
ansökt om bidrag för 2019.
Byggnadsföreningen Hemmet Bestorp (Eklunda)
Uthyrningsstatistiken visar på 170 externa uthyrningstillfällen jämfört med mot
143 tillfällen år 2016. Det senaste redovisade verksamhetsåret, som omfattar
kalenderåret 2018, uppvisar ett överskott med 39 915 kronor.
För år 2018 beviljades föreningen 225 000 kronor.
Föreningen föreslås nu få ett bidrag för år 2019 som uppgår till 200 000
kronor.
Byggnadsföreningen Folkets hus i Ringstorp
Hyresintäkterna har under verksamhetsåret 2018 minskat något, från 15 500 kr
(år 2017) till 15 000 kr. Vinsten på 93 042 kr för år 2017 har vänts till en
förlust på 91 240 kr år 2018. Detta beror till allra största delen på genomförda
reparations- och förbättringsarbetet av fastigheten.
För år 2018 beviljades föreningen 225 000 kronor.
Föreningen föreslås nu få ett bidrag för år 2019 som uppgår till 100 000
kronor.
Folkets Park i Ljungsbro
Det senaste redovisade verksamhetsåret, som omfattar kalenderåret 2018,
uppvisar ett underskott på 68 820 kr jämfört med 2017 års överskott på
220 151 kr. Kostnaderna har ökat något jämfört med år 2017, men förlusten
beror framför allt på minskade intäkter, serverings- och entréavgifter.
För år 2018 beviljades föreningen 180 000 kronor.
Föreningen föreslås nu få ett bidrag för år 2019 som uppgår till 90 000 kronor.
Byggnadsföreningen för idrottens främjande - Åkerbogården i Linghem
Lokalen har under verksamhetsåret 2018 varit uthyrd vid 207 tillfällen. Det kan
jämföras med 239 tillfällen år 2016. Det senaste redovisade verksamhetsåret,
som omfattar kalenderåret 2018, uppvisar ett underskott på 5 485 kr.
För år 2018 beviljades föreningen 70 000 kronor.
Föreningen föreslås nu få ett bidrag för år 2019 som uppgår till 50 000 kronor.
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Kaga bygdegårdsförening
Uthyrningsstatistiken visar på 46 externa uthyrningstillfällen jämfört med 55
tillfällen år 2017 och 75 tillfällen år 2016. Det senaste redovisade
verksamhetsåret, som omfattar kalenderåret 2018, uppvisar ett överskott på
4 397 kr.
För år 2018 beviljades föreningen 15 000 kronor.
Föreningen föreslås nu få ett bidrag för år 2019 som uppgår till 5 000 kronor
för år 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
anläggningsbidrag inom området föreningsstöd.
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.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2019-11-05 vid Kultur- och
fritidsförvaltningen.

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

