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Insatser för ökad attraktivitet genom en bygdepeng, stöd till föreningsägda anläggningar och
enskilda vägar – utökning av nämnders budgetramar 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 5, 0 miljoner kronor för stöd
till byalag/intresseföreningar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2017 utökas med 10,0 miljoner kronor
för utökat investeringsbidrag till föreningar.
Servicenämndens budgetram 2017 utökas med 0,3 miljoner kronor för
förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar.
Bakgrund
Med hänvisning till de positiva prognoser som redovisats avseende årets
resultat, senaste bedömningen från delårsrapporten är på 95,9 miljoner kronor,
bedömer vi att det finns ett ekonomiskt utrymme för att föreslå ytterligare
insatser för ökad attraktivitet och stöd 2017.
För ökad attraktivitet i vill vi aktivt stödja engagemang bland ideella föreningar
och sammanslutning av invånare. Vi föreslår därför att kommunstyrelsens
budgetram 2017 utökas med 5,0 miljoner kronor för stöd till byalag /intresseföreningar. Dessa kan sedan själva eller tillsammans med andra aktörer som
till exempel lokala företag förverkliga sådant som främjar utvecklingen i
byn/tätorten/stadsdelen. Kriteriet för ansökan om bidrag är att by/ tätort/
stadsdel ska ha en fungerande förening som har minst två öppna möten för
invånarna om året. Maxbeloppet per förening är 0,3 miljoner kronor.
Kalmar kommun beviljar årligen, via kultur- och fritidsnämnden,
investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar. Varje år finns ansökningar
som inte kan beviljas inom den ram som kultur- och fritidsnämnden förfogar
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över. Kommunfullmäktige har därför genom åren beslutat om särskilda
insatser. Exempel på detta är bidrag till Kalmar Hästsportklubb om 16,5
miljoner kronor för uppförande av ridanläggning 2008, bidrag till IFK Kalmar
om 5,0 miljoner kronor för nya omklädningsrum 2011 och utökning av
budgetramen för investeringsbidraget 2016 om 15,3 miljoner kronor. Även i år
finns ett stort behov bland kommunens föreningar att göra investeringar i
föreningslokaler/anläggningar. Föreningarna bedriver en stor barn- och
ungdomsverksamhet men har också en avgörande betydelse för folkhälsan i
alla åldrar. Goda förutsättningar för kommunens föreningsliv är avgörande för
att Kalmar ska fortsätta utvecklas och vara attraktivt för både invånare och
besökare. Vi föreslår därför att kultur- och fritidsnämndens budgetram 2017
utökas med 10,0 miljoner kronor för utökat investeringsbidrag till föreningar.
I Kalmar kommun finns ca 500 km enskilda vägar, detta vägnät har stor
betydelse för alla transporter som sker utanför det vägnät som Trafikverket
och kommunen ansvarar för. Behovet av angelägna förbättrings- och
beläggningsåtgärder är stora. En förutsättning för Trafikverkets
medfinansiering är att kommunen och den enskilda vägsamfälligheten
medverkar. På så sätt växlar vi upp dessa pengar och får många
förbättringsåtgärder gjorda. Vi föreslår därför att servicenämndens budgetram
2017 utökas med 0,3 miljoner för förbättrings- och beläggningsåtgärder på
enskilda vägar.
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2017 på 55,0 miljoner kronor. Om
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen enligt vårt
förslag så ändras det budgeterade resultatet för 2017 till 39 700 000 kronor.
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