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Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beviljar årligen anläggningsbidrag till föreningar
som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i
Botkyrka kommun.
Anläggningsbidraget avser att täcka del av kostnaden för hyra och/eller driften av föreningsägda, eller av förening förvaltade idrottsanläggningar i Botkyrka.
Efter en översyn av anläggningsbidraget föreslås härmed ett som tydliggör
vilka verksamheter som kan stödjas, hur ansökningsprocessen ska gå till och
vilka kriterier som ska gälla.
Förening som har beviljats anläggningsbidrag ska inkomma med underlag för
att styrka de faktiska kostnaderna efter genomfört verksamhetsår. Kultur och
fritidsförvaltningen har rätt att kräva återbetalning av anläggningsbidrag i
händelse att bidraget missbrukats.
Bakgrund
De kommunala bidragsformerna utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov som uppstår. Anläggningsbidraget har tidigare beslutats av kultur och
fritidsnämnden baserat på dialog mellan politiker/tjänstemän och föreningar.
Inga fastställda kriterier eller anvisningar för ansökan har beslutats.
Idrottens föreningsliv efterfrågar ett system där det ska vara lätt att förstå
vilka verksamheter som är bidragsberättigade och vilka som inte är det. Vad
får man ansöka om och vad som inte är bidragsberättigat ska inte vara en
tolknings eller ”förhandlingsfråga”.
Det finns en ökad efterfrågan på ekonomiskt stöd till föreningar som hyr
icke-kommunala verksamhetslokaler, framförallt i de idrotter där kommunen
inte kan tillhandahålla lämpliga anläggningar i sitt bestånd.
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För att en nystartad verksamhet snabbt ska kunna komma in i systemet föreslås att anläggningsbidraget söks och betalas ut i förskott, dock är en förutsättning att hyreskontrakt och förväntade driftskostnader ska kunna styrkas.
Grundförutsättningar
Föreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun kan ansöka om anläggningsbidrag.
Bidraget söks för perioden 1 januari – 31 december. Ansökningar görs i
kommunens digitala verksamhetssystem med sista ansökningsdatum den 1
oktober. Anläggningsbidraget betalas inte ut med automatik utan föreningen
ska årligen söka och få ansökan prövad. Utbetalning av beviljat bidrag sker i
januari.
Kultur- och fritidsnämnden prövar vilka föreningar som ska erhålla anläggningsbidrag med hänsyn till anslagna medel och den verksamhet som bedrivs
i anläggningen. Idrottsverksamhet med inriktning på barn och ungdomar 6-20
år kommer att prioriteras.
Kriterier
Anläggningen skall vara belägen i Botkyrka kommun.


Förening som ansöker om anläggningsbidrag ska uppfylla de allmänna villkoren för att kunna söka föreningsbidrag i Botkyrka kommun.



Anläggningsbidrag kan sökas av föreningar som äger idrottsanläggningar eller hyr av andra aktörer än kommunen. Bidrag utgår inte för
redan subventionerade lokaler i kommunens anläggningsbestånd.



Föreningen ska kunna styrka kontrakt och förväntade driftskostnader
för den aktuella anläggningen.
Idrottsverksamhet med inriktning på barn och ungdomar 6-20 år
kommer att prioriteras.



Bidrag kan ges för driftskostnader exklusive amorteringar och personalkostnader. Med driftskostnader menas exempelvis el, uppvärmning, vatten och hyra.
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Bidrag kan inte sökas för anläggningskostnader vid enstaka evenemang.
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