Anläggnings- och inventariebidrag 2019
Bakgrund
Varje år avsätter Robertsfors Kommun 574 000 kronor i anläggnings- och inventariebidrag.
Det har blivit mer och mer populärt att söka bidraget och Robertsfors Kommun brukar ha in ansökningar för ungefär 1,5 miljoner. Inför 2019 inkom
ansökningar för 1 628 790 :- från totalt 13 olika föreningar. Robertsfors kommun annonserar i mellanbygden, sociala medier samt via hemsida och
föreningsråd när det är dags att söka.
I beredningsförfarandet samverkar Robertsfors Kommun ibland med externa finansiärer som klubbarna också har sökt ifrån för att förhoppningsvis hjälpa
föreningarna att lyckas med sin satsning då ekonomin idag för de ideella föreningar är tuff. Flera lyckade exempel finns och Robertsfors Kommun har nära
kontakt med de olika idrottsförbunden. Vi har också en del andra möjligheter att ge bidrag enligt vår policy samt det offentliga rummet som det avsatts
pengar sedan några år tillbaka.
De olika bidragen tagen ur vår policy Föreningsbidrag.

Inventariebidrag
Ansökan om inventariebidrag skall inges skriftligen till fritidskontoret före den 1 november och ska avse följande års planerade inventarieinköp.
Bidrag beviljas efter följande principer:
- Inventarier som används i föreningens huvudsakliga verksamhet prioriteras framför administrativa hjälpmedel, t.ex kontorsutrustning.
- Stora, dyrbara inventarier prioriteras framför mindre inventarier. Bidrag till dyrbara inventarier kan fördelas över flera budgetår beroende på tillgängliga
medel.

- Bidrag beviljas ej till anläggnings- eller förbrukningsmaterial, ej heller till fast inredning.
Ändamålet med bidraget är att föreningar ska kunna upprätthålla befintlig verksamhet samt att stimulera utveckling av verksamheten.
Bidrag beviljas normalt med max. 50% av verklig kostnad. Vid inköp av dyrbara inventarier kan en högre bidragsprocent beviljas. Beviljat bidrag
utbetalas löpande under året efter uppvisande av verifikat över kostnaderna för inköpta inventarier.

ANLÄGGNINGSBIDRAG(Bidrag till nyanläggningar eller ombyggnad/upprustning)
Förening som planerar ny anläggning av idrotts- eller fritidskaraktär, eller samlingslokal, eller som planerar att bygga om eller till, eller rusta upp, befintlig
anläggning/samlingslokal kan erhålla bidrag för detta. Ansökan skall innehålla beskrivning av planerade åtgärder (ev. ritningar mm) samt kostnadsberäkning.
Ändamålet med bidraget är att möjliggöra utveckling av befintliga föreningsverksamheter genom att skapa/förbättra anläggningar.
Ansökan skall inlämnas till Robertsfors kommun före 1 november. Bidrag kan vid extra ordinär händelse sökas löpande under året.
Bidrag beviljas normalt med max. 70% av verklig kostnad. Vid speciella
skäl kan annan bidragsprocent beviljas. Beviljat bidrag utbetalas löpande under året efter uppvisande av verifikat över kostnaderna.

Sökt bidrag samt förslag på bidrag för 2019.

Förening

Åtgärd

Norum
Bygdegårdsförening

Investering pga slitage
barnomsorg

Sökt
belopp
10000

70 % av sökt
belopp

Förslag
7000

Kommentar
0

Rickleå Föreningshus

Bergvärme
Robertsfors GK

Robertsfors IK

Sprinklerhuvuden,
utslagsplatsmaterial,
hålmaterial, markmaterial,

210000
139400

97580

Upprustning Tuvan till 7manna plan

100 000
IK Klintarna

147000

70000

147000
97580

156250

Det statliga bidraget kan utgöra högst 50 procent av den
totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar
med 30 procent samt att föreningen själv finansierar
resterande 20 procent.
Rickleå By har vänt sig till Boverket med ansökan om 50
% av finansieringskostanden som totalt är på 210000.
Om Boverket finansierar kostnaden med 50 %, föreslås
att kommunen går in med 30 % av sökt belopp, 63 000kr.
Om projektet inte beviljas ansöker Rickleå By om ett
bidrag på 70 % av 210000. 147 000 kr.
Förutsättning för att bedriva verksamheten och utveckla
den under 2019.

Finns idag bra med fotbollsplaner i Robertsfors. Finns en
osäkerhet hur mycket Norrbotniebanebygget kommer att
påverka anläggningen varvid det är bättre att avvakta tills
vi vet hur byggandet kommer påverka. Eventuellt flyttas
0 hela anläggningen inom några år.

Upprustning hockeyrink

312 500

Tas från samlingslokalsbidrag 2019.

0

Bidrag får först sökas via SISU Lisbeth och Daniel
Sandström. Trolig finansiering 50 %. Och i så fall kan
robertsfors kommun gå in med 50 % under
anläggningsbidrag 2020.

Djäkneboda
Byaförening

Robertsfors
Motorsällskap

Sjöstugan Nya bänkar

6000

Anläggningsbidrag

400 000
Gumboda Båtklubb

Summa
Anläggningsbidrag

IFK Åkullsjön

1 277 900
Enklare trädgårdsredskap,
gräsklippare, handtrimmer.
Två tunnor för grillning vilket
är huvuddelen av inkomsterna
under evenemang.
Inköp Snöskoter
Inköp 2 st 5-manna mål
Inköp låsbarvagn för
futsalbollar

Robertsfors Golfklubb

280000

4200
Bidrag söks även via SISU och Västerbottens
Idrottsförbund - Daniel Sandström. Trolig finansiering 50
%. Robertsfors Kommun avsätter 50 % av kostnaden för
markköp m.m. av banan under förutsättning att övriga
projektmedel beviljas. Detta för att möjliggöra större
evenemang med fler deltagare samt säkerställa att RMS
kan söka stöd från Motorsportsförbund, arvsfond m.m.
där det krävs att man äger sin anläggning. Förslaget är att
150 000 kronor avsätts från offentliga rummet 2019 ifall
det behövs. Stödet maximeras till max 250 000 :- totalt
100 000 inklusive detta anläggningsbidrag.

Nyanläggning servicebyggnad

100000

Nysätra IF

4200

Farmartanksinvallning(krav
från miljö)

70000

0

Förslag att 70 000 kronor avsätts från det offentliga
rummet 2019. Detta ligger i linje med kompisprojektet
som genomförts under året varvid initiativet bör
uppmuntras.

832 030
348 780
50% av sökt
belopp
Förslag
I linje med tidigare stöd

10 190

5095

5 095

90000
20000

45000
10000

5000

2500

2500

30000

15000

15000

Kan ev tänka sig en bättre begagnad skoter för 45 000

45000 kronor. Beslut tas i samråd med fritidskontoret.
10000 I linje med tidigare stöd
I linje med tidigare stöd
Krav från Robertsfors Kommuns miljökontor..

Mellanbygdens RF
Norum-Djäkneboda SK
Norums bygdegård
Robertsfors IK

Skottkärror, grepar, spånvagn
Hjärtstartare

5300
5400
20000

2650
2700
10000

Uppgradering skoter för
spårkalle

10000

5000

Inventarier/material sporthall

Iordningställande av Naturpass

15000

7500

2650 I linje med tidigare stöd
2700 I linje med tidigare stöd
0 I linje med tidigare stöd
5000
0

Spåkalle GINZY i samverkan
med 7-mila

Robertsfors Skoterklubb
Summa
inventariebidrag
Summa Totalt:

Inköp av skoterledsmaskin

I linje med tidigare stöd
i linje med tidigare stöd RIK har idag 15 000 kr till
uppgradering av orienteringskartor årligen.
I samverkan med 7-mila SK. Spårmaskinen kan även
användas vid andra tävlingar i kommunen samt vid daglig
drift på RIK. Detta skulle i sin tur avlasta behovet av att
alltid använda pistmaskin som kommunen äger och
således frigöra en del kostnader från Fritid. Förslaget är
100 % finansiering då den även köps in begagnad och kan
används i ett brett folkhälsoperspektiv.

90000

45000

90000

50000

35000

35000 har ett stor behov att underhålla dessa.

350 890

185 445

212 945

1 628 790

1 017 475

561 725

Idag har kommunen 40 mil preparerad skoterled varvid vi

Sammanställning
Förening

Förslag
fördelning

Sökt belopp

Norums
Bygdegårdsförening

30 000

0

Rickleå Föreningshus

210 000

147 000

10 190

5 095

115 000

57 500

Mellanbygdens RF

5 300

2 650

Norum-Djäkneboda SK

5 400

2 700

215 000

95 000

6 000

4 200

100 000

0

50 000

35 000

IK Klintarna

312 500

0

Robertsfors motorsällskap

400 000

100 000

Robertsfors GK

169 400

112 580

1628790

561 725

Nysätra IF
IFK Åkullsjön

Robertsfors IK
Djäkneboda Byaförening
Gumboda Båtklubb
Robertsfors Skoterklubb

I tjänsten/Magnus Hansson Tillväxtchef Robertsfors Kommun

