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.

FÖRSLAG TILL KS ANLÄGGNINGSBIDRAG 2017
FÖRENING

ÅTGÄRD

IFK Åkullsjön

Entré med överbyggnad till klubb/samlingslokal samt handikapp ramp, prio
2

SÖKT 70% av sökt
BELOPP
belopp
80 000

56 000

*30% *Förslag till denna ansökan är att kommunen ger ett bidrag på 30 % av
(24 000) faktiska kostnader och att Åkullsjön söker vidare hos Boverket när det
gäller Hällisgården. Boverket kan ge bifall med 100 % bidrag när det
gäller handikappramp. Gällande överbyggnaden så kan de ge bifall
med 50% så länge kommunen går in med 30% (vilket gör att Åkullsjön
själva lägger 20% i eget kapital). Förslag: 30% av faktisk kostnad, dock
högst 24 000 kr. Samtal om detta har förts med Åkullsjön.

85 000

59 000

70% Förslag att bifalla detta önskemål med 70% av faktiska
(59 000) kostnader/verifikat runt färdigställande av ventilationssystem. Dock
högst 70% av sökt summa. En fungerande ventilation viktig för
användandet av lokalerna. 70% av faktiska kostnaden, dock max
59 000 kr.

Inköp & montage av akustikplattor, prio 3

63 000

44 100

Inköp och montage av snörasskydd, prio 4

75 000

52 500

SUMMA:
Renovering av lokal enligt bifogad kalkyl

303 000
100 184

212 100
70 129

Vattenburet värmesystem

300 000

280 000

SUMMA:
Toppdressing lilla Wembley

400 184
30 000

280 129
21 000

Toppdressing Tunnbindaren

50 000

35 000

Lampor/renovering till elljusspår

50 000

50 000

Färdigställande av ventilation,
Samlingslokal
prio 1.

Träffpunkten
Sikeå

Robertsfors IK

FÖRSLAG KOMMENTAR
till sökt
belopp

0% Ca 150 000 kr i anläggningsbidrag betalades ut under 2016 till denna
lokal, driftbidrag beviljat på 19000 kr per år. Prio bör ligga på att
färdigställa entré och ventilation. Föreslår avslag på akustikplattorna.
0% Föreslår avslag men välkomnar att söka igen inför 2018.
83 000
*30% *Föreslår att kommunen bidrar med 30% av faktiska kostnader och att
(30 055) Träffpunkten vänder sig till Boverket med ansökan om ytterligare 50%.
Samtal har förts med Ordförande Agneta Skoglund i ärendet. 30% av
faktisk kostnad dock högst 33 055 kr. Om ansökan till Boverket avslås
så föreslår Fritidsintendent att Träffpunkten får använda dessa 30 055
kr till renovering av lokaler.
0% Föreslår att detta tas upp i tillväxtutskottet eftersom denna summa
har inte utrymme i detta anläggningsbidrag. Ser positivt på att
30 055 Träffpunkten försöker nå en långsiktig kostnadseffektivisering..
70% Förslag att bifalla ansökan gällande både lilla Wembley och
Tunnbindaren när det är viktigt att dessa ytor hålls i bra skick både för
70% förening och allmänheten eftersom spontanidrott sker på dessa
fotbollsplaner. 70% av den faktiska kostnaden dock max bidrag på
100% 56 000 kr. Bra fungerande belysning på elljusspåren ligger i
kommunens intresse. Spåren används endast av allmänheten kvällstid.
Föreningen har idag ingen skidsektion men ett driftbidrag att sköta
spåren. Föreslår 100% i bidrag dock max 50 000 kr eftersom

FÖRSLAG TILL KS ANLÄGGNINGSBIDRAG 2017
föreningen själva inte har verksamhet för detta.
SUMMA:
Mellanbygdens Staket Ridbana Ute
RF

Flarkens IK

Flarkens
Folketshus

Brände
Byastuga

130 000
50 000

91 000
35 000

50 000
25 000

35 000
17 500

SUMMA:
Värmepump, installation enl. offert

25 000
138 912

17 500
97 239

SUMMA:
Nybyggnad handikapptoalett.

138 912
93 750

97 239
65 625

SUMMA:
Resultattavla fotbollsplan

106 000
70% Staket av trä runt banan är idag slut och faller sönder. Nytt staket i
plast önskas köpas in detta för att förbättra säkerheten ytterligare.
Mellanbygden har idag ett driftbidrag på 150 000 kr som är uträknat
att täcka driftkostnader. Detta säger inte att Mellanbygden inte är
berättigade till Anläggningsbidrag så därför är förslaget att bifalla
denna kostnad som förbättrar aktivas säkerhet. 70% av faktisk kostnad
35 000 dock högst 35 000 kr.
70% Flarkens IP har idag Flarkens herrlag, Nysätra damlag och
Västerbottens IF som har verksamhet på plats. Har stort behov av en
resultattavla och lägger ett förslag på att det önskemålet bifalls. /0%
17 500 av den faktiska kostnaden. Dock max bidrag på 17 500 kr
70% Förslag att bevilja Flarkens Folketshus stöd för detta. Folketshus är i
stort behov av en ny värmepump eftersom befintlig gått sönder.
Folketshus används flitigt under året och är en viktig samlingslokal för
byns invånare och externa föreningar, privatpersoner och företag.
Föreslår 70% av faktisk kostnad dock max bidrag med 97 239 kr.
97 239 Huset står nu kallt så detta är akut åtgärd.
*30% *Förslag, kommunen beviljar 30% av den faktiska kostnaden
(28 125) dock maximal bidrag summa 28 125 kr, för åtgärder som

förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller
kognitiv funktionsnedsättning. Detta endast om behovet finns
kvar efter ansökan till Boverket som för detta kan ge 100% av
åtgärden. Annars är det 50 % medel från boverket, 30% från
kommunen och 20% eget kapital. Om boverket bifaller 100% till
denna åtgärd förslår fritidsintendent att dessa 30% istället viks
till upprustning av elljusspår i kommunen.
SUMMA:
SUMMA

ANLÄGGNINGSBIDRAG

93 750
1 140 846

65 625
798 592

28 125
396 419

FÖRSLAG TILL KS INVENTARIEBIDRAG 2017 (till de föreningar som har ungdomsverksamhet)
FÖRENING

ÅTGÄRD

Mellanbygdens
Ryttarförening
KF Blackbird

SUMMA

Foderringar till hästar

SÖKT
BELOPP
16 000

50% av sökt
belopp
8 000

SUMMA:
Dator ASUS
Wrebit bokföringsapp
Laserskrivare

16 000
6 990
1 200
2 990

8 000
3 495
600
1 495

SUMMA:
INVENTARIE BIDRAG

11 180
27 180

5 590
13 590

FÖRSLAG KOMMENTAR

Förslag märkta med *, se sammanträdesprotokoll Tillväxtutskottet 2016-12-20.

0% Har ett årligt driftbidrag på 150 000 kr och Fritidsintendent anser att
inventarier som utvecklar individuellt och säkerhetsmaterial
0 prioriteras före. Föreslår avslag.
0% Datorer och liknande utrustning har inte tidigare beviljats. Och
0% löpande abonnemang som bokföringsapp är inget som bidraget ska
0% gå till. Föreslår avslag.
0
0

SAMMANSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGS- OCH INVENTARIEBIDRAG PER FÖRENING 2016

Förening

Flarkens IK
IFK Åkullsjön
Mellanbygdens RF
Träffpunkten Sikeå
Flarkens Folketshus
Robertsfors IK
Brände Byastuga
KF Blackbird
SUMMA:

Sökt
belopp

25 000
303 000
66 000
400 184
138 912
130 000
93 750
11 180
1 168 026

Förslag
fördelning

17 500
83 000
35 000
30 055
97 239
106 000
28 125
0
396 419

