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Kultur- o fritidsnämnd 2016-05-12

LOK - Lokalt aktivitetsstöd 2016
Ärendet
Fördelning av 2016 års föreningsbidrag avseende allmänna föreningar

Utbildnings- o kulturkontorets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att;
 2016 års föreningsbidrag allmänna föreningar fördelas enligt
förvaltningens förslag avseende bilaga 1, fritimmar tennis, fritid för
personer med funktionsnedsättning, bidrag KSSS och övrigt bidrag.

Bakgrund
Kultur-och fritidsnämnden beslutar årligen fördelningen av det kontanta
föreningsstödet som utbetalas till bidragsberättigade föreningar.
Utbetalningarna görs 2 gånger per år efter att berörda föreningar lämnat
underlag avseende det lokala aktivitetsstödet. Denna period avser
verksamhet 2015-07-01 – 2015-12-31 och nästa inlämningsperiod avseende
föreningarnas verksamhet 2016-01-01 – 2016-06-30 är den 31:a augusti och
utbetalning sker i månadsskiftet september/oktober.

Utbildnings-och kulturkontorets utredning/yttrande
Budget 2016 avseende det kontanta föreningsstödet är totalt 4 885 000
kronor och fördelar sig enligt följande.






Aktivitetsbidrag, hyres- och kartbidrag
Fritimmar tennis
Bidrag KSSS
Fritid för personer med
funktionsnedsättning
Övrigt bidrag

3 851 000 kr
688 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
46 000 kr

Aktivitetsbidrag, fritimmar tennis, fritid för personer med
funktionsnedsättning, hyresbidrag, bidrag till KSSS och övrigt bidrag
kommer att fördelas med ca hälften vardera vid två olika tillfällen i samband

DANDERYDS KOMMUN
Utbildnings- och kulturkontoret
Björn Alkeby

Tjänsteutlåtande
2016-04-18
Dnr: KFN 2016/0028

2(5)

med att föreningarna lämnar in sina uppgifter avseende det lokala
aktivitetsstödet. Nuvarande utbetalning avser föreningarnas verksamhet
perioden 2015-07-01 – 2015-12-31.
Aktivitetsbidrag, hyres- och kartbidrag 3 851 000 kronor
¨
Ett aktivitetstillfälle ersätts vid denna utbetalning med 18 kronor och varje
närvarokryss med 5 kronor. För åldern 13-16 år ersätts varje närvarokryss
med ytterligare 5 kronor. Antal aktivitetstillfällen över 4 timmar ersätts med
ytterligare 18 kronor. Av totalt 35 bidragsberättigade föreningar är det 5
föreningar som inte lämnat underlag och då får anses som vilande. Av
bilaga 1 framgår respektive förenings bidrag avseende utbetalning ett av två.
Beloppen kan komma att justeras något beroende på antalet
aktivitetstillfällen och närvarokryss vid nästa inlämningsperiod av det lokala
aktivitetsstödet. Totalt har antal aktiviteter för hösten 2015 ökat med 729
jämfört med hösten 2014. Antal närvarokryss har under samma period ökat
med 42 255 kryss. KSSS verksamhet vid Ranängen har 98 sammankomster
och 1510 kryss noterade men föreningen har kommit överens med Nacka
kommun att det är enklast att man registerar samtliga sammankomster och
kryss i Nacka kommun därför står föreningen enligt bilaga1 på noll kronor
exklusive hyresbidraget.
Hyres- och kartbidrag
Hyresbidrag söker föreningar som har eller hyr egna lokaler alternativt
ansvarar för driften av en lokal som ägs av kommunen. Beloppet beslutas
årligen av Kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen har i sin bedömning
försökt att väga samman skillnaderna mellan föreningar som bedriver sin
verksamhet på någon av idrottanläggningarna kontra föreningar som
erhåller hyresbidrag. Dessutom har förvaltningen bedömt om föreningens
aktiviteter har ökat eller minskat gentemot föregående period.
Förvaltningens förslag innebär att år 2016 utbetalas totalt 197 000 kronor i
hyres- och kartbidrag. Hyres-. Och kartbidraget för 2015 uppgick till
151 000 kronor.
Bågskytteklubben Danapilen; hat ansökt om ett bidrag på totalt 12 000
kronor för sin utomhusbana i Rinkebyskogen. Kostnaden är ett arrende till
Stockholms stift för föreningens tävlingsbana samt 2 stycken skogsbanor.
Mot bakgrund av att föreningen har en begränsad ungdomsverksamhet så
föreslår förvaltningen att Bågskytteklubben Danapilen erhåller ett
oförändrat hyresbidrag för 2016 på 6 000 kronor
Djursholms Segelklubb; har ansökt om 12 000 kronor i hyresbidrag som
avser kapitaltjänstkostnader för gjorda investeringar i bryggor samt
underhåll av befintlig utrustning. Föreningen håller till vid Aludden i
Djursholm där man bedriver jollesegling och vindsurfsegling. Förvaltningen
föreslår att föreningen för 2016 erhåller ett oförändrat hyresbidrag på 12 000
kronor.
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Djursholms Scoutkår, har för sin klubbstuga vid Ranängen ansökt om ett
hyresbidrag på totalt 56 000 kronor. Hyresbidraget avser el-, vatten,
försäkring och underhållskostnader för klubbstugan och befintliga båtar.
Framförallt är det kostnaderna för el som tidigare varit felbudgeterade. Trots
att antalet aktivitetstillfällen har minskat föreslår förvaltningen att
hyresbidraget höjs från tidigare 40 000 kronor till 50 000 kronor.
Föreningen måste se till att antalet aktivitetstillfällen under 2016 ökar så inte
hyresbidraget sänks.
Danderyds Sjöscoutkår, har för sin klubbstuga, Oskarsborg, ansökt om ett
hyresbidrag på 39 246 kronor för el-, vatten-, underhålls- och övriga
kostnader. Antalet aktivitetstillfällen är i förhållande till föregående år i stort
sett identiskt och förvaltningen föreslår att hyresbidraget höjs från tidigare
30 000 kronor till 39 000 kronor.
Equmenia Danderyd-Täby; har för sin ungdomsverksamhet vid Träffpunkt
Enebyberg ansökt om ett hyresbidrag på 20 000 kronor. Förvaltningen
konstaterar att antalet aktivitetstillfällen har ökat med drygt 50 %.
Förvaltningen föreslår att hyresbidraget höjs från 16 000 kronor till 20 000
kronor.
Kungliga Svenska Segel Sällskapet KSSS, har ansökt om ett hyresbidrag på
38 440 kronor. Kostnaden motsvarar arrendekostnaden som föreningen har
för sitt område vid Ranängens båtklubb. Tillkommande kostnader avser el
och sophämtning för den nya stugan som föreningen byggt. I förhållande till
föregående period redovisar föreningen något fler aktiviteter för denna
period. Klubbstugan och tillhörande hamnområde kommer att färdigställas
inför säsongen 2016 och då förväntas aktiviteterna öka betydligt.
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller ett höjt hyresbidrag från
17 000 kronor till 35 000 kronor för 2016.
Enebybergs IF har ansökt om kartbidrag på 35 000 kronor för föreningens
kostnader att ta fram kartor i närmiljön. Bidraget motsvarar föreningens
kostnad till Norrkartor, som är en samarbetsorganisation för framtagning av
nya kartor samt revidering av gamla. Dessutom framställs ett antal
skolgårdskartor/närkartor som respektive skola har stor nytta av i
undervisningen. Förvaltningen föreslår ett kartbidrag på 35 000 kronor.

Fritimmar tennis 688 000 kronor
Fritimmar tennis utbetalas till Danderyds och Djursholms tennisklubbar
samt Enebybergs IF tennissektion. Fritimmar tennis kan jämföras med ett
anläggningsbidrag motsvarande den banhyra som ungdomsverksamheten
belastar föreningen med. Bidraget utbetalas per närvarokryss vilket för
denna utbetalning innebär 14.50 kronor per närvarokryss, ett belopp som
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kan komma att justeras beroende på antalet närvarokryss vid nästa
inlämningsperiod.
För första utbetalningen av två redovisas totalt 19 267 (2014 = 19 294 )
närvarokryss enligt följande;
Djursholms tennisklubb
Danderyds tennisklubb
Enebybergs IF tennissektion

7 837 närvarokryss (2014 = 7811)
7 834 närvarokryss (2014 = 7302)
3 596 närvarokryss (2014 = 4181)

Bidrag till KSSS 200 000 kronor
Kultur och fritidsnämnden beslutade i sitt budgetförslag till
kommunfullmäktige att avsätta 200 000 kronor avseende asfaltering av
hamnplanen med access till bryggorna. Kravet från kultur- och
fritidsnämnden är att personer med funktionsnedsättning ska kunna utnyttja
anläggningen. Kommunfullmäktige beslutade enligt kultur- och
fritidsnämndens förslag.
Fritid för personer med funktionsnedsättning 100 000 kronor
Ann Epstein är sedan två år anställd för fritid för personer med
funktionsnedsättning och Ann har rivstartat med bland annat FunkisMello,
särmästerskapen, disco på Danderydsgården , kontakter med
grannkommunerna, fritidsnätet och minfritid som är en mässa i Sollentuna.
Övrigt bidrag 46 000 kronor
I budget för 2016 finns avsatt 46 000 kronor för ändamål som kultur- och
fritidsnämnden finner angeläget att stödja.

Förvaltningschef
Birgitta Jacobsson

Bilaga:
Nummer 1
Ansökan om hyresbidrag
Ansökan om kartbidrag plus aktuella skolkartor
Exp:Berörda föreningar

Fritidschef
Björn Alkeby

4(5)

DANDERYDS KOMMUN
Utbildnings- och kulturkontoret
Björn Alkeby

Tjänsteutlåtande
2016-04-18
Dnr: KFN 2016/0028

5(5)

