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Föreningsbidrag årsanslag övriga fritidsföreningar samt
några särskilda föreningsanslag
Sammanfattning
Här avses föreningar och anslag med koppling till kommunens fritidssektor. Berörda
föreningar och förekommande särskilda anslag kan ej hänföras till de riktlinjer och normer
som generellt tillämpas för gruppen barn och ungdomsföreningar.
Kategorin föreningar med allmänna samlingslokaler omfattar föreningar som till sin
huvudsakliga verksamhet upplåter lokaler till allmänt nyttjande för mötesverksamhet,
kulturell verksamhet, fritidssysselsättningar, förströelse etc. Dessa allmänna samlingslokaler
har ofta tillkommit med stöd av bidrag från Boverket, SFS 1996:1953 Förordning om bidrag
till allmänna samlingslokaler. För erhållande av detta stöd har i förekommande fall krävts
stöd/bidrag från berörd kommun. Kommunens bidrag ska ses mot bakgrund av det allmänna
värde som dessa lokaler anses utgöra för den aktuella orten samt det faktum att
uthyrningsvolymen och den totala hyresintäkten ej fullt ut kan finansiera den totala kostnaden.
Bland övriga här förekommande anslag kan noteras Korpen Motala, SISU folkbildningsstöd
sedan tidigare överflyttat från kultursektorn samt Motala Idrottspark AB gällande
nyttjanderätt av Idrottsparken, Västers BTK satsning på idrott för funktionsnedsatta, IFK
Motala Bandyklubb gällande skridskoskola.
Anslaget till Korpen ska ses mot bakgrund av den mycket omfattande friskvårdsverksamhet
som föreningen under lång tid bedrivit och fortfarande bedriver inom Motala kommun.
Korpens verksamhet är i mångt och mycket utåtriktade och vänder sig i många fall till breda
grupper av kommunmedborgare utan krav på medlemskap.
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Anslaget till Motala Triathlon Club, driftanslag Motalabadet, f d Lithobadet och
Mariebergsbadet, har reglerats i avtal. Bildningsnämnden beslutade under hösten 2013 om
nytt avtal gällande badsäsongerna 2014 t o m 2017. Badet har sedan säsongen 2009 drivits av
Motala Triathlon Club i samarbete med Motala Simsällskap. Något nytt avtal eller
öppethållande efter säsongen 2017 har ej varit aktuellt. Folkbildningsanslaget till SISU är
efter beslut i bildningsnämnden från och med år 2009 överflyttat från verksamhet kultur till
verksamhet fritid. Även detta anslag regleras i särskilt avtal. Anslaget till Motala Hemvärns
Stödförening har avsett stöd till lokalkostnader. Praxis är och har varit att kommuner ger stöd
till lokalkostnader när det gäller hemvärn och ev andra frivilliga försvarsorganisationer. Stöd
till frivilliga försvarsorganisationer har i Motala kommun sedan en längre tid hanterats av för
fritidsverksamheten ansvarig nämnd. För åren 2016 - 2019 har Motala Hemvärns Stödförening ej sökt något bidrag eftersom man inte haft några lokalkostnader. Klubbstugan har
varit upplåten till kommunal verksamhet.
Motala kommun bildningsnämnden och Motala Idrottspark AB (MIPAB) tecknade under
hösten år 2013 ett nyttjanderättsavtal gällande Idrottsparken Motala. Nytt avtal tecknades
under år 2017. Avtalet gäller från och med i 1 december 2016 till och med 31 december 2033.
Syftet med avtalet är dels att reglera kommunens nyttjanderätt till anläggningarna inom
Idrottsparken dels att Idrottsparken ska utgöra kommunens representationsarena för större
idrottsarrangemang. I avtalet regleras vidare kommunens årliga ersättning till MIPAB.
Anslagen till IFK Motala Bandyklubbs skridskoskola och Västers BTKs satsning på
funktionsnedsatta regleras i avtal. Avtal med SMK Motala Piraterna elit och utvecklingsstöd
var är ej aktuellt för år 2018 och något avtal för år 2019 finns ej. I övrigt beträffande dessa
föreningsanslag hänvisas till föreningarnas inlämnade handlingar, vilka finns tillgängliga på
bildningsförvaltningens verksamhet fritids kansli i stationshuset.
I bilaga redovisas samtliga anslag som är att hänföra till gruppen övriga föreningsbidrag och
särskilda anslag inom fritidssektorn. I flera fall regleras anslagen genom särskilt upprättade
avtal och för dessa ska givetvis inget särskilt beslut fattas, de finns med i redovisningen för att
ge en helhetsbild av de årliga kostnaderna för dessa anslag/bidrag. Beslut rekommenderas
med totalt 658 000 kr och avser de föreningsanslag som markerats med fet stil. De anslag som
regleras via avtal har kursiv stil.

Förslag till beslut
1. Bevilja bidrag med totalt 658 000 kr för år 2019 i enlighet med bilaga:
Föreningsbidrag årsanslag år 2019, övriga fritidsföreningar och särskilda
föreningsanslag.
Finansiering
Budget verksamhet fritid – Stöd allmän fritidsverksamhet
Koppling till resultatmål
03 Bildning för individens och samhällets utveckling, 06 Samverkan för utveckling
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Per-Arne Sterner
Förvaltningschef

Bilaga:

Tony Westling
Fritidsstrateg

Sammanställning över rekommendation till föreningsbidrag: Övriga
fritidsföreningar samt särskilda anslag.
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