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 Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

 

Förslag till ändringar i regler för bidrag till ungdomsförening-
ar 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta 

 

att fastställa föreslagna ändringar i regler för bidrag till ungdomsföreningar som 

rör driftbidraget till föreningsdrivna anläggningar, samt 

 

att föreslagna ändringar i bidragsreglerna börjar tillämpas från 2011-01-01.  

 

BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING 

 

Reglerna för driftbidrag till föreningsdrivna anläggningar har varit oförändrade  

sedan1999 då en höjning gjordes i bidragsbeloppen till motionsspår med och utan 

elbelysning. 

 

Flera föreningar som äger och sköter motionsspår har under det senaste året framfört  

starka önskemål om att beloppen för att sköta motionsspår måste höjas eftersom el-

priset har höjts kraftigt de senaste åren.  

 

Då motionsspåren är till stor nytta för allmänheten ur folkhälsosynpunkt är det vik-

tigt att föreningarna ges rätt ekonomiska förutsättningar för att kunna sköta motions-

spåren annars finns risken att flera föreningar upphör att sköta sina motionsspår.  

 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att driftbidraget till motionsspår utan elljus höjs 

från nuvarande 2 500 kronor till 5 000 kronor per kilometer och att motionsspår med 

elljus höjs från nuvarande 6 000 kronor till 12 000 kronor per kilometer. 

 

År 2000 beslutades att Sverige skulle vara tillgängligt år 2010. I första hand skulle 

lätt avhjälpta hinder åtgärdas. Trots uppmaningar till föreningarna att anpassa de 

föreningsägda anläggningarna och trots höjda bidrag till anpassning av lokalerna ser 

läget inte bra ut då det gäller de föreningsägda anläggningarna i Linköping.  

  

 Av 77 föreningar med egna anläggningar så har endast 27 föreningar helt eller delvis 

anpassad toalett för rullstolsburna. Således saknas toalett för rullstolsburna på inte 

mindre än 50 föreningsanläggningar. 
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 För att påskynda utvecklingen i rätt riktning kan flera vägar väljas. Bidragen kan 

minskas eller avvecklas till de anläggningar som inte är anpassade eller så kan de 

ökas för de som är anpassade. Kultur- och fritidskontoret föredrar den positiva vägen 

med att föreslå en belöning till de föreningar som har anpassade anläggningar. Är 

anläggningen utrustad med toalett som är delvis anpassad för rullstolsburna så före-

slås ett årligt driftbidrag med 2 500 kronor och för en toalett som är helt anpassad för 

rullstolsburna ett årligt driftbidrag med 5 000 kronor. 

  

ÖVERGRIPANDE MÅL 

 

Alla som bor och verkar i Linköping ska uppleva att det erbjuds en mångfald av  

idrott, motion och evenemang. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att driftbidraget till motionsspår utan elljus höjs  

från nuvarande 2 500 kronor till 5 000 kronor per kilometer och att motionsspår med 

elljus höjs från nuvarande 6 000 kronor till 12 000 kronor per kilometer. 

 

Kultur- och fritidskontoret föreslår också att ett nytt driftbidrag införs för toaletter  

som är delvis anpassade för rullstolsburna med 2 500 kronor per år och toaletter som  

är helt anpassade för rullstolsburna med 5 000 kronor per år. 

 

Med ”toalett som är delvis anpassad för rullstolsburna” avses toalett där den rull- 

stolsburne kan behöva hjälp att komma uppför en ramp eller hjälp med dörröppning. 

Med ”toalett som är helt anpassad för rullstolsburna” avses toalett där den rullstols- 

burne inte behöver någon hjälp för att komma in på toaletten. 

 

RESURSBEHOV OCH FINANSIERING 

 

För att höja driftbidraget för motionsspåren enligt förslaget åtgår ca 300 tkr och 

för att införa ett nytt driftbidrag för toaletter som är anpassade för rullstolsburna åtgår 

ca 100 tkr. Finansiering av ovanstående sker helt inom bidragsramen för ungdoms- 

föreningar.   

 

LEGALITET 

 

Förslag till beslut ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

 

SAMRÅD 

 

Samråd har skett med Linköpings Idrottsförbund och Linköpings Ungdomsråd. Båda 

organisationerna tillstyrker förslag till beslut. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 

 

 

Karin Semberg 

Kultur- och fritidschef 
      


