
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 11 
 

Äskande om bidrag till tre föreningar 



 Tjänsteskrivelse  1 (2) 
 
 2022-05-31 KS 2022-00389  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Christian Westas 

 

 
Kommunstyrelsen 

 
 

Svar på ansökan om bidrag till tre föreningar 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) inkom den 25 maj 2022 med ett 
sammanträdesprotokoll där KFN föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
245 841 kr i särskilt bidrag till tre föreningar.  
 
RIK Karlskoga söker bidrag till byggmaterial för en uppbyggnad av ett 
TV-torn som möjliggör tv-sändningar av matcher i elitettan som sänds 
via Sport Expressen. Det behövs även tillgänglighetsanpassning i form av 
byggnation av en plattform där rullstolsburen publik kan sitta säkert och 
se matcher. Föreningen står själva för byggnationen. RIK Karlskoga 
ansöker om ett bidrag på 40 000 kr. 
 
Karlskoga Sportklubb söker bidrag till en kioskbyggnad av typen 
Attefall samt trädäck i anslutning till kiosken vid fotbollsplanen 
Stråvallen. Karlskoga Sportklubb antas bidra med frivillig arbetskraft. 
Karlskoga Sportklubb söker ett bidrag om 145 841 kr. 
 
Bråtens IK bidrag till renovering av befintlig kioskbyggnad. Nuvarande 
kiosk är i stort behov av renovering på grund av svartmögel som uppstått 
av läckande yttertak. Träpanelen på kiosken är rutten på en del ställen 
och dörren till kiosken är trasig på grund av förstörelse. I anslutning till 
nuvarande kiosk finns ett trädäck som också är i stort behov av 
renovering. Det behövs även målning av hela byggnaden. Bråtens IK står 
för all arbetskraft. Bråtens IK ansöker om ett bidrag på 60 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
kultur- och fritidsnämnden totalt 245 841 kr för särskilt bidrag till de tre 
föreningarna. Budgetmedel tas från kommunstyrelsens reserv för extra 
föreningsstöd för räkenskapsår 2022. Innan detta ärende/beslut kvarstår 
418 350 kr av denna budgetreserv för 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 31 maj 

2022 
• Kultur- och fritidsnämnden sammanträdesprotokoll den 18 maj 

2022 (§39) 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2022 



   2 (2) 

 2022-05-31 KS 2022-00389 
 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden 

totalt 245 841 tkr för särskilt bidrag uppdelat på följande tre 
föreningar: 
a) RIK Karlskoga 40 000 kr 
b) Karlskoga Sportklubb 145 841 kr 
c) Bråtens IK 60 000 kr 

 
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens reserv för extra 

föreningsstöd för räkenskapsår 2022. 
 
 
 
Christian Westas 
Ekonomichef / Tf kommundirektör 
 
 
 
Expedieras till: 
Ekonom för kommunstyrelsens ledningskontor 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonom för kultur- och fritidsnämnden 



 Sammanträdesprotokoll 1(1) 
 Sammanträdesdatum 
 2022-05-18 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 2022-00024 
 
Äskande om bidrag till tre föreningar 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bidrag har inkommit från följande föreningar 
 
Rävåsens IK Karlskoga  
Söker ett bidrag om 40 000 kronor. 
 
Karlskoga Sportklubb 
Säker ett bidrag om 145 841 kronor. 
 
Bråtens IK 
Söker ett bidrag om 60 000 kronor. 
 
Total summa 245 841 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2022. 
Ansökan från RIK Karlskoga den 11 maj 2022. 
Ansökan från Karlskoga Sportklubb den 12 maj 2022. 
Ansökan från Bråtens IK den 12 maj 2022. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja  
kultur- och fritidsnämnden 245 841 kronor från kommunstyrelsens konto, 
reserv för extra föreningsstöd under 2022, för att betala ut till samtliga 
sökande föreningar i särskilt bidrag.  
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-16 KFN 2022–00024 
Handläggare  
Marina Sjödahl 

Kultur- och fritidsnämnden 

Äskande om bidrag till tre föreningar  
Sammanfattning 
Ansökan om bidrag har inkommit från följande föreningar 
 
RIK Karlskoga  
Söker ett bidra om 40 000 kronor. 
 
Karlskoga Sportklubb 
Säker ett bidrag om 145 841 kronor. 
 
Bråtens IK 
Bråtens IK ansöker om ett bidrag om 60 000 kronor. 
 
Total summa 245 841 kronor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2022. 
Ansökan från RIK Karlskoga den 11 maj 2022. 
Ansökan från Karlskoga Sportklubb den 12 maj 2022. 
Ansökan från Bråtens IK den 12 maj 2022. 
 
Konsekvenser  
Ekonomiska konsekvenser 
Föreningslivet har under två år med pandemin haft det svårt med avsaknad av 

intäkter från medlemsavgifter och andra arrangemang som föreningarna har 

bedrivit och erhållit inkomster från. 

Det har heller inte varit lätt att få sponsorstöd under dessa två år. 

Det totala äskandet av medel från föreningarna uppgår till 245 841 kronor. 

Kultur- och fritidsförvaltningens budget för föreningsbidrag ligger på 

4 386 000 kronor, varav 100 000 kronor ska vara öronmärkta till särskilt 

bidrag. Efter tidigare neddragningar av förvaltningens budget samt utökade 

kostnader och en pandemi under två år, finns inte tillräckliga medel i budget till 

särskilt bidrag att stötta föreningarna med. 

 

Överväganden  
RIK Karlskoga söker bidrag till byggmaterial för en uppbyggnad av ett TV-
torn som möjliggör tv-sändningar av matcher i elitettan som sänds via 
Sport Expressen. 
Det behövs även tillgänglighetsanpassning i form av byggnation av en 
plattform där rullstolsburen publik kan sitta säkert och se matcher. 
Föreningen står  själva för byggnationen.  
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-16 KFN 2022–00024 
Handläggare  
Marina Sjödahl 

 
Karlskoga Sportklubb söker bidrag till en kioskbyggnad av typen Attefall, 
samt trädäck i anslutning till kiosken vid fotbollsplanen Stråvallen. 
Karlskoga Sportklubb antas bidra med frivillig arbetskraft. 
 
Bråtens IK bidrag till renovering av befintlig kioskbyggnad. 
Nuvarande kiosk är i stort behov av renovering på grund av svartmögel 
som uppstått av läckande yttertak.  
Träpanelen på kiosken är rutten på en del ställen och dörren till kiosken är 
trasig på grund av förstörelse.  
I anslutning till nuvarande kiosk finns ett trädäck som också är i stort 
behov av renovering. Det behövs även målning av hela byggnaden.  
Bråtens IK står för all arbetskraft. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja  
kultur- och fritidsnämnden  245 841 kronor från kommunstyrelsens 
konto, reserv för extra föreningsstöd under 2022, för att betala ut till 
samtliga sökande föreningar i särskilt bidrag.  
 

Magnus Ahlberg 
Förvaltningschef 

Niclas Tjernström 
Enhetschef föreningsstöd 

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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