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EXTRA investeringsbidrag 2018 

Till föreningar som äger sin egen anläggning 

Kommunfullmäktige fattade beslut i november 2017 att utöka kultur- och fritids-
nämnden budget med 10 miljoner kronor att fördela för investeringar till förenings-
ägda anläggningar.  De föreningar som tidigare har ansökt om investeringsbidrag till 
den 1 september 2017 kommer att få sina ansökningar behandlade tillsammans med 
ansökningar med sista ansökningsdag den 15 februari 2018. Beslut tas av kultur- 
och fritidsnämnden den 15 mars 2018. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut om fördelning, kriterier och prio-
riteringar 

 
Bidragssumman fördelas på föreningskategorier: 

 Ridsporten 3 miljoner kr  

 Idrott 2 miljoner kr  

 Hembygdsföreningar 2 miljoner kr  

 Folkets hus & bygdegårdar 2 miljoner kr  

 Scout- och övriga föreningar 1 miljon kr  
 
Kriterier enligt nedan: 

 Bidrag beviljas med högst 75 % av samtliga redovisade kostnader till de 
nedan prioriterade åtgärderna. 

 De 3 miljoner kronor som är direkt riktade till ridsportföreningar, bevil-
jas med högst 100 % av redovisade kostnader oavsett åtgärd. (Priorite-
rade åtgärder kommer i första hand) 

 

Det är öppet att söka för alla typer av investeringar i föreningen precis som tidigare, 
men vissa områden kommer att vara prioriterade om vi får in många ansökningar. 
 
Prioriterade åtgärder: 

 Åtgärd orsakad av oförutsedd händelse, myndighetskrav eller lag-
stiftning, med detta menas oförutsedd åtgärd som är uppkommen av an-
tingen nya beslut av förbund, myndighet eller lagstiftning och som är på-
tvingande för att kunna fortsätta utöva verksamhet på anläggningen. 

 Energi- och vattenbesparande åtgärder, med detta menas åtgärder som 
minskar anläggningens energi- eller vattenförbrukning. 
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 Tillgänglighetsanpassade åtgärder, med detta menas åtgärder som  

- tillgängliggör anläggningen för personer med funktionsvariabler 

- jämställdhetsanpassning 

- könsneutrala omklädningsrum 

- övrig anpassning av anläggningen till andra målgrupper som av olika skäl 
inte har tillgång till anläggningen idag 

 Fiber, med detta menas åtgärder för fiberanslutning till anläggningen.  
 

För alla de investeringsansökningar som inte faller inom de prioriterade områdena 
beviljas högst 75% av den totala investeringskostnaden beroende på investeringens 
karaktär och kategori. 

 
Övrigt 
Investeringen bör vara genomförd under 2018. 
 
En särskild blankett för ansökningen av detta investeringsbidrag bifogas och finns 
även tillgänglig under kalmar.se. 
 

Tidplan för ansökan och beslut 

Sista ansökningsdag   15 februari 2018 
Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 15 mars 2018 
 
Föreningar som önskar ytterligare information eller vill avtala om en mötestid kan 
kontakta: 
 
Kaja Holmström  0480 45 06 07 kaja.holmstrom@kalmar.se 
Jan Botö-Röjås 0480 45 06 25  jan.boto-rojas@kalmar.se 
Emma Angelin Holmén 0480 45 06 40 emma.angelin-holmen@kalmar.se 
 
 
 
 
 
 
 
Kalmar den 19 december 2017 
 
 
 
 
 
 
Lolita Persson 
Förvaltningschef 
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