ANLÄGGNINGSBIDRAG OCH INVENTARIEBIDRAG
Beslut avser fördelning och beviljande av anläggnings- respektive inventariebidrag. Regler
för dessa finns i ”Normer för föreningsbidrag för Robertsfors kommun”. Dessa är indelade i
bidragsgrupper A-D.
A. UNGDOMSVERKSAMHET (avser verksamhet för åldrarna 7-20 år)
5. Inventariebidrag:
Ansökan om inventariebidrag skall inges skriftligen till fritidskontoret före den 1 november
och 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 och dyrbara inventarier prioriteras framför mindre inventarier. Bidrag till dyrbara
inventarieinköp kan fördelas över flera budgetår beroende på tillgängliga medel.
- Bidrag beviljas ej till anläggnings- eller förbrukningsmaterial, ej heller till fast
inredning.
- Inventariebidrag till de föreningar som har ungdomsverksamhet föreslås beviljas med
50% av sökt belopp, övriga föreningars ansökan avslås.
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.

B. 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.
Vid bedömning av ansökan om anläggningsbidrag har hänsyn tagits till om föreningen
 beviljats bidrag till samma ändamål tidigare år
 söker anläggningsbidrag för flera ändamål denna gång
 äger anläggningen/fastigheten
Anläggningsbidrag har i reglerna ingen angiven procentsats, förslaget utgår från att 70% av
ansökt belopp beviljas sedan ovanstående hänsyn tagits.
Ansökan skall inlämnas till Fritidskontoret före 1 november.

ANLÄGGNINGSBIDRAG 2016
FÖRENING

ÅTGÄRD

IFK Åkullsjön

Entré med överbyggnad till klubb/samlingslokal samt handikapp ramp.
Inköp och montage av golv till klubb/samlingslokal

Speakertorn/kommentatorhytt

45 000

31 500

200 000

140 000

Material för att bygga hagar

20 000

14 000

Galler till fönster i gäst stall

2 000

1 400

0 Fritidsintendentens förslag är att sammanställa behovet hos alla
skidspår i kommunen med eljus och försöka hitta en lösning. Detta
behov bokförs.
0 Erhåller årligen ett driftbidrag på 150 tkr och ligger med det topp 3 av
föreningar som erhåller störst bidragssumma från kommunen per
0 aktiv medlem.

Underlag till ridbanan

10 000

7 000

0

Renovering omklädningsrum

15 000

10 500

Renovering Entré Klubbstuga

10 000

7 000

Renovering hall spelaringång

15 000

10 500

Belysning fotbollsplan Stantorsvallen

40 000

28 000

Byte av belysning och styrskåp elljusspår

Ridklubben
Sandgärdan

Robertsfors IK

SÖKT 70% av sökt FÖRSLAG KOMMENTAR
BELOPP
belopp
80 000
56 000
0 Handikapp anpassning av lokaler ligger i kommunens intresse. Men
förslaget från Fritidsintendent är att söka detta bidrag från
Idrottslyftet som ligger under kriterier för att få söka.
70 000
49 000
0 Ett snabbt färdigställande av föreningens lokaler är i föreningens,
bygdens och kommunens intresse för ett attraktivare samhälle och
utveckling av bygden. Fritidsintendentens förslag är att söka i första
hand genom Idrottslyftet med hjälp av U&I och att ovanstående 2
ansökningar lyfts igen om det inte går igenom.
31 500 Anläggningen är i stort behov av en kommentator hytt. Föreningens
representationslag spelar dessutom i div 1 dam som ger bra PR till
kommunen och anläggningen är synlig i medier.

10 500 Föreningen har hög aktivitet och gästande föreningar under vår och
höst från kommunen som hyr periodvis. Kommunen vill dock se att en
7 000 ansökan görs gällande alla tre renoveringarna till idrottslyftet i första
hand och går inte det så beviljas renovering omklädningsrum och
0 Entré klubbstuga. Renovering hall spelaringång får lyftas igen. RIK får
ge en mer gedigen plan med kostnadskalkyl om hur renoveringen ska
gå till väga.
30 000 Bra fungerande belysning ligger i kommunens intresse och skapar
förutsättningar för utveckling av ungdomarna både i RIK, IFK Åkullsjön
och Nysätra IF där alla dessa föreningar använder arenan under denna
tid belysning krävs. Fritidsintendentens förslag är att bifalla med 75%
av den faktiska kostnaden dock högst 30 000 kr.

ANLÄGGNINGSBIDRAG 2016
Klintens
Folketshus

Sporthallsgolv Khärs Activity golv 140 kvm
och en handikapp ramp Nordramp i
alluminium.

235 000

SUMMA

ANLÄGGNINGSBIDRAG

742 000

164 500

519 400

70 000 Efter samtal med förening så visar det sig att de behöver 30 % av sökt
summa för att göra denna investering. Övriga medel tas från egen
kassa och andra externa bidrag. Syftet med detta är att byggnaden
återigen blir en naturlig mötesplats för alla i bygden och att
tillgänglighets anpassas så att alla har möjlighet att besöka och ta del
av ett bredare utbud av aktiviteter.

149 000

INVENTARIEBIDRAG 2016 (till de föreningar som har ungdomsverksamhet)
FÖRENING

ÅTGÄRD

SÖKT
BELOPP
27 000

50% av sökt
belopp
13 500

Flarkens IK

Mobila avbytarbås till Bergvallen

IFK Åkullsjön

Inköp av bord och stolar till
samlingslokal.

Mellanbygdens
Ryttarförening

90 000

45 000

Säkerhets hjälmar 15 st á 400 kr

6 000

3 000

Säkerhetsvästar 10 st a 1000 kr

10 000

5 000

3 000

1 500

13 000
24 000

6 500
12 500

Gymnastikredskap, matta 4 m
Gymnastikredskap, vadderad bom

4 000
4 500

2 000
2 250

Ratans Byalag

Ljudanläggning

7 200

3 600

RIK Fotboll

Inköp av 2 stycken 5 manna mål

20 000

10 000

20 000 Förslag från fritidsintendent är att bevilja 100 % av köpes summa,
dock max upp till 20 000 kr. Detta för att inköpet riktar sig mot
ungdomar i träning och match, främjar spontanidrotten för ett stort
antal ungdomar i kommunen.

Robertsfors MS

Scoreboard tavla till anläggningen

78 000

39 000

39 000 Krav inom radiostyrd motorsport att den ska finnas vid större
tävlingar och RMS har tidigare haft 2 större tävlingar där de hyrt
tavla. Siktar nu på att arrangera större tävlingar framöver. Går även
använda för folkrace. RMS har dock fortfarande mest bidrag per aktiv
medlem. Anser att det kan gynna kommunen ur PR synpunkt om

Grepar mm till uteboxar

Nysätra IF

Spånkärra till uteboxar
5-manna mål utomhus 2 st à 12 000

FÖRSLAG KOMMENTAR
0 Föreningen har ingen egen ungdomsverksamhet som enligt policy
krävs för bifall av denna bidragsform. Planen nyttjas av Nysätra IF där
de spelar sina hemma matcher och Västerbottens fotbollsförbund
som lägger zon-läger verksamhet på anläggningen. Flarken har
19,500 kr årligen i driftbidrag sommar för planer och
omklädningsrum.
0 Har historiskt ej gett liknande bidrag.

3 000 Bra ur säkerhetssynpunkt, främjar utvecklingen av verksamheten att
allt fler aktiva får chans att testa på ridskola.
5 000 Samma som ovan, skyddar rygg och bröstkorg om personen blir
avkastad, sparkad eller klämd.
0 Övrigt, driftbidrag 150 tkr/år från kommunen och ligger bland de 3
föreningar som får mest bidrag från kommunen per aktiv medlem.
0
20 000 Förslag från fritidsintendent är att bevilja 100 % av köpes summa,
dock max upp till 20 000 kr. Detta för att inköpet riktar sig mot
ungdomar i träning och match, främjar spontanidrotten för ett stort
antal ungdomar i kommunen
2 000 Främjar ändamålet
2 250 Främjar ändamålet
0 Föreningen har ingen aktiv ungdomsverksamhet som enligt policy
krävs för beviljande av denna bidragsform. Föreningen har fått lov att
vid de tillfällen det behövs låna ljudanläggning av kommunen.

INVENTARIEBIDRAG 2016 (till de föreningar som har ungdomsverksamhet)
större tävlingar arrangeras. Typ SM och NM.
SUMMA

INVENTARIE BIDRAG

286700

143 850

91250

SAMMANSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGS- OCH INVENTARIEBIDRAG PER FÖRENING 2016
FÖRENING

ÅTGÄRD

Flarkens IK

Mobila avbytarbås till Bergvallen

IFK Åkullsjön

Entré med överbyggnad till klubb-/samlingslokal samt
handikapp ramp.

Inköp och montage av golv till klubb-/samlingslokal

Speakertorn/kommentatorhytt

SÖKT FÖRSLAG BIDRAGSTYP KOMMENTAR
BELOPP
27 000
0
Inventarie Föreningen har ingen registrerad
ungdomsverksamhet som enligt policy
krävs för bifall av denna bidragsform.
Planen nyttjas av Nysätra IF där de spelar
sina hemma matcher och Västerbottens
fotbollsförbund som lägger zon-läger
verksamhet på anläggningen. Flarken har
19,500 kr årligen i driftbidrag sommar för
planer och omklädningsrum.
80 000
0 Anläggning Handikapp anpassning av lokaler ligger i
kommunens intresse. Men förslaget från
Fritidsintendent är att söka detta bidrag
från Idrottslyftet som ligger under
kriterier för att få söka.
70 000
0 Anläggning Ett snabbt färdigställande av föreningens
lokaler är i föreningens, bygdens och
kommunens intresse för ett attraktivare
samhälle och utveckling av bygden.
Fritidsintendentens förslag är att söka i
första hand genom Idrottslyftet med hjälp
av U&I och att ovanstående 2 ansökningar
lyfts igen om det inte går igenom.
45 000

31 500

Anläggning Anläggningen är i stort behov av en
kommentator hytt. Föreningens
representationslag spelar dessutom i div 1
dam som ger bra PR till kommunen och
anläggningen är synlig i medier.

Byte av belysning och styrskåp elljusspår

200 000

0

Anläggning Fritidsintendentens förslag är att
sammanställa behovet hos alla skidspår i
kommunen med eljus och försöka hitta en
lösning. Detta behov bokförs.

Inköp av bord och stolar till samlingslokal

90 000

0

Inventarie Har historiskt ej gett liknande bidrag.

BIDRAG
TOTALT

0

31 500

SAMMANSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGS- OCH INVENTARIEBIDRAG PER FÖRENING 2016
Mellanbygdens RF

Säkerhets hjälmar 15 st á 400 kr

6 000

3 000

Inventarie Bra ur säkerhetssynpunkt, främjar
utvecklingen av verksamheten att allt fler
aktiva får chans att testa på ridskola.

Säkerhetsvästar 10 st a 1000 kr

10 000

5 000

Inventarie Samma som ovan, skyddar rygg och
bröstkorg om personen blir avkastad,
sparkad eller klämd.

Grepar mm till uteboxar

3 000

0

Spånkärra till uteboxar

13 000

0

Nysätra IF

5-manna mål utomhus 2 st à 12 000

24 000

20 000

Ratans Byalag

Gymnastikredskap, matta 4 m
Gymnastikredskap, vadderad bom
Ljudanläggning

4 000
4 500
7 200

2 000
2 250
0

Material för att bygga hagar

20 000

0

Galler till fönster i gäst stall

2 000

0

10 000

0

Ridklubben
Sandgärdan

Underlag till ridbanan

Inventarie Övrigt, driftbidrag 150 tkr/år från
kommunen och ligger bland de 3
Inventarie föreningar som får mest bidrag från
kommunen per aktiv medlem.
Inventarie Förslag från fritidsintendent är att bevilja
100 % av köpes summa, dock max upp till
20 000 kr. Detta för att inköpet riktar sig
mot ungdomar i träning och match,
främjar spontanidrotten för ett stort antal
ungdomar i kommunen
Inventarie Främjar ändamålet
Inventarie Främjar ändamålet
Inventarie Föreningen har ingen aktiv
ungdomsverksamhet som enligt policy
krävs för beviljande av denna
bidragsform. Föreningen har fått lov att
vid de tillfällen det behövs låna
ljudanläggning av kommunen.
Anläggning Erhåller årligen ett driftbidrag på 150 tkr
och ligger med det topp 3 av föreningar
Anläggning som erhåller störst bidragssumma från
kommunen per aktiv medlem.
Anläggning

8 000

24 250

0

0

SAMMANSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGS- OCH INVENTARIEBIDRAG PER FÖRENING 2016
RIK Fotboll

Inköp av 2 stycken 5 manna mål

20 000

20 000

Inventarie Förslag från fritidsintendent är att bevilja
100 % av köpes summa, dock max upp till
20 000 kr. Detta för att inköpet riktar sig
mot ungdomar i träning och match,
främjar spontanidrotten för ett stort antal
ungdomar i kommunen.

Renovering omklädningsrum

15 000

10 500

Renovering Entré Klubbstuga

10 000

7 000

Renovering hall spelaringång

15 000

0

Föreningen har hög aktivitet och gästande
föreningar under vår och höst från
kommunen som hyr periodvis.
Kommunen vill dock se att en ansökan
görs gällande alla tre renoveringarna till
idrottslyftet i första hand och går inte det
så beviljas renovering omklädningsrum
och Entré klubbstuga. Renovering hall
spelaringång får lyftas igen. Kommunen
vill se en grovplanering med
kostnadskalkyl gällande dessa
renoveringar

Belysning fotbollsplan Stantorsvallen

40 000

30 000

Bra fungerande belysning ligger i
kommunens intresse och skapar
förutsättningar för utveckling av
ungdomarna både i RIK, IFK Åkullsjön och
Nysätra IF där alla dessa föreningar
använder arenan under denna tid
belysning krävs. Fritidsintendentens
förslag är att bifalla med 75% av den
faktiska kostnaden dock högst 30 000 kr.

67 500

SAMMANSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGS- OCH INVENTARIEBIDRAG PER FÖRENING 2016
Robertsfors MS

Klintens
Folketshus

Scoreboard tavla till anläggningen

Sporthallsgolv Khärs Activity golv 140 kvm och en
handikapp ramp Nordramp i alluminium.

SUMMA INVENTARIE OCH ANLÄGGNINGSBIDRAG

78 000

235 000

1 028 700

39 000

70 000

240 250

Krav inom radiostyrd motorsport att den
ska finnas vid större tävlingar och RMS
har tidigare haft 2 större tävlingar där de
hyrt tavla. Siktar nu på att arrangera
större tävlingar framöver. Går även
använda för folkrace. RMS har dock
fortfarande mest bidrag per aktiv
medlem. Anser att det kan gynna
kommunen ur PR synpunkt om större
tävlingar arrangeras. Typ SM och NM.

39 000

Efter samtal med förening så visar det sig
att de behöver 30 % av sökt summa för
att göra denna investering. Övriga medel
tas från egen kassa och andra externa
bidrag. Syftet med detta är att byggnaden
återigen blir en naturlig mötesplats för
alla i bygden och att tillgänglighets
anpassas så att alla har möjlighet att
besöka och ta del av ett bredare utbud av
aktiviteter.

70 000
240 250

SAMMANSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGS- OCH INVENTARIEBIDRAG PER FÖRENING 2016

SUMMA

INVENTARIE- och
ANLÄGGNINGSBIDRAG

Förening

Flarkens IK
IFK Åkullsjön
Mellanbygdens RF
Nysätra IF
Ratans Byalag
Ridklubben Sandgärdan
Robertsfors IK
Robertsfors MS
Klintens Folketshus
SUMMA:

Sökt
belopp
1 028 700

Sökt
belopp

27 000
485 000
32 000
32 500
7 200
32 000
100 000
78 000
235 000
1 028 700

Förslag
fördelning
240 250

Förslag
fördelning

0
31 500
8 000
24 250
0
0
67 500
39 000
70 000
240 250

