
upPRI13, STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Wilhelm Widerholm 2018-10-08 IFN-2018-0105 

Idrott- och fritidsnämnden 

Förändring av regelverket för driftstöd 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förslag till förändring av regelverket för driftstöd enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Idrotts- och fritidsnämnden ger föreningsbidrag genom driftstöd till föreningar som förfogar 
över egna anläggningar. 
Förvaltningen föreslår att regelverket förändras enligt bilagt förslag. Föreningar kan 
härigenom ansöka hos nämnden om att driftstöd för fasta kostnader (hyra/arrende) utbetalas i 
förskott till föreningar som godkänts för att få anläggningsstöd. 

Förslaget ökar möjligheten för föreningar att skaffa egen anläggning. 

Ärendet 
Driftstödet är ett stöd som kan ges till föreningar som fått sin anläggning godkänd enligt 
nämndens regelverk. 
De kostnader föreningarna har möjlighet att söka för ska vara kopplade till föregående år och 
ska vara dokumenterade i förenings ekonomiska redovisning. 
De poster som ska tas upp i ansökan är: 
hyra/arrende, el/värme, VA/sopor, försäkring, driftspersonal, direktavskrivning verktyg, 
avskrivning maskiner, övriga driftskostnader samt hyresintäkt (räknas av från kostnaderna). 

Nuvarande regler där bidrag endast kan sökas för kostnader från föregående verksamhetsår i 
efterhand kan försvåra för föreningar att ingå avtal med hyresvärd då man saknar de 
ekonomiska möjligheterna att själv bära samtliga kostnader innan kommunens stöd kan bölja 
betalas ut. 

För att öka möjligheten för fler föreningar att ingå avtal om egen anläggning vill 
förvaltningen göra vissa förändringar i driftstödet som innebär att föreningar som har en 
godkänd anläggning kan ansöka hos idrotts- och fritidsnämnden om att beviljas utbetalning av 
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bidrag för fasta kostnaderna (hyra/arrende) som föreningen har eller kommer att ha under 
innevarande år. 

Denna förändring kommer att underlätta för föreningarna att ingå avtal för en egen 
anläggning. 

Förvaltningen föreslår även tre ytterligare tillägg i regelverket, som framgår av bilagan, för att 
öka tydligheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 

Bilaga 
Förslag till ändrade regler för anläggningsstöd 



upFlela STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Wilhelm Widerholm 2018-05-18 IFN-2018-0105 

Förslag till ändrade regler för driftstöd 
Gulmarkerad text är förvaltningens förslag på tillägg till befintlig text 

Anläggningsstödet syftar till att ge de föreningar som antingen äger eller har lång 
nyttjanderätt till en godkänd anläggning möjlighet att kunna driva, underhålla eller förbättra, 
och därmed bedriva verksamhet i egen anläggning. 

Anläggningsstödets olika delar 
Anläggningsstödet fördelas på driftstöd och investeringsstöd. 

Grundkrav och fördelning av stödet 
För att få drifts- och investeringsstöd, eller en av dessa två stöd, ska föreningen under 
föregående kalenderår ha genomfört minst 50 bidragsberättigade sammankomster på den egna 
godkända anläggningen. 
För att få sin anläggning godkänd krävs även: 

• Att föreningen äger anläggningen eller har nyttjanderättsavtal som kan betraktas som 
långsiktigt, vilket innebär en skriftlig nyttjanderätt som vid avtalets tecknande inte 
understiger tre år 

• Att anläggningen bedömts vara lämplig för den verksamhet föreningen tänker bedriva 
samt fått ett anläggningsnummer av idrotts- och fritidsnämnden 

Driftstöd 
Driftsstöd utgår med max 60 % med ett tak på 700 000 kr av föreningens godkända 
driftskostnader för den tid som barn- och unga nyttjar anläggningen, minus eventuella intäkter 
i form av hyror, lönebidrag, driftsbidrag etc. 

Kostnaderna ska vara bokförda på föregående år. 

Procentsats och takbelopp gäller under förutsättning att driftbudgetmedel så tillåter i annat fall 
kan procentsats och takbelopp ändras. 
Alla uppgifter i ansökan ska vara dokumenterade i förenings ekonomiska redovisning. 

Ansökan sker på Interbook 25 februari 
Förening som har en godkänd anläggning kan när som helst under året ansöka hos idrotts- och 
fritidsnämnden om att beviljas utbetalning av bidrag för fasta kostnaderna (hyra/arrende) som 
föreningen har eller kommer att ha under innevarande år. 
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