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Anläggningsbidrag 2022, Ridklubben Rimbo ryttare
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar anläggningsbidragets driftbidrag för 2022 till ryttarföreningen
Rimbo ryttare på ytterligare 300 000 kronor.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar anläggningsbidragets investeringsbidrag för 2022 till
Ridklubben Rimbo ryttare på 90 000 kronor.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Förslag till beslut avser fördelning av anläggningsbidraget 2022 till Ridklubben Rimbo ryttare i enlighet
med kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2021, på uppdrag av kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott. Förslaget innebär att bevilja 390 000 kr i bidrag som avslogs i kulturoch fritidsnämnden den 16 december 2021. Den 16 december beviljades bidrag till Ridklubben Rimbo
ryttare på 300 000 kr av förslagets totalt 690 000 kr (bilaga 1).

Ärendet
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag till anläggningar som drivs och ägs/arrenderas av ideella
föreningar. Anläggningsbidraget är uppdelat i två delar, drift och investering.
Ridklubben Rimbo ryttare har inför 2022 ansökt om 750 000 kr i anläggningsbidrag vilket är en
betydlig högre summa än tidigare år. Covid -19 har gjort en redan ansträngd finansiell situation än
svårare då föreningen delvis finansierat pandemiåren genom anstånd av skatter och
arbetsgivaravgifter om ca 200 000 kr vilka faller ut för betalning i början av 2022.
I ansökan ingår förutom en beskrivning av verksamhetens driftkostnader en plan för hur föreningen
avser att tillgängliggöra vissa områden av sin anläggning för viss näringslivsverksamhet. Detta i syfte
att få in en möjlig hyresintäkt och ett tillskott till föreningens ekonomi. De verksamheter som tas upp i
ansökan är ett redan etablerat hunddagis som söker större lokaler i området och ett hovslageri som i
dagsläget saknas. Föreningen anser det som god framtidsstrategi att frilägga ytor som idag står
tomma till ny och välkommen verksamhet inom Rimbo och Norrtälje kommun. Föreningen har också

deltagit på KFNau den 7 februari för en mer djupgående presentation av föreningens verksamhet och
ekonomiska situation.
Ridklubben Rimbo ryttare har i sin ansökan ansökt om totalt 750 000 kr varav 100 000 kr är planerad
investering i form av ombyggnad av lokal samt fortsatt byte till LED-belysning runt stall och ridhus
(bilaga 2).

Lagkrav
Är inte tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument
Mål och budget 2022–2024: ”Grunden för Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja
kultur-, idrotts, och friluftslivet i hela Norrtälje kommun. Avsikten är att tillgodose den enskildes
kulturella demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla
invånare i hela Norrtälje kommun ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter”.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Om anläggningsbidraget till Ridklubben Rimbo ryttare inte beviljas i sin helhet minskar föreningens
möjligheter att bedriva sin verksamhet i samma utsträckning som innan. Detta i sin tur kommer att
minska antalet aktiviteter hos föreningen och möjligheterna till en meningsfull fritid för kommunens
barn och ungdomar i Rimbo med omnejd.

Förvaltningens analys och slutsatser
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar anläggningsbidraget enligt
förslagets två punkter för att föreningen genom sin anläggningar fortsatt ska kunna erbjuda ett så brett
utbud som möjligt till Norrtälje kommuns barn och unga.

Tidplaner
-

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet den 7 mars 2022.

-

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut den 17 mars 2022.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Jessica Constantinou
Avdelningschef Bad, idrott och friluftsliv
Kultur- och fritidskontoret

2

Bilagor

Bilaga 1. Protokollsutdrag 2021-12-16 §117 Anläggningsbidrag 2022
Bilaga 2. Ansökan om anläggningsbidrag 2022, Ridklubben Rimbo ryttare
Bilaga 3. Förtydligande kring eventuell uthyrning av lokal, Ridklubben Rimbo Ryttare

Beslut skickas till
Ridklubben Rimbo ryttare
Avdelningschef Bad, idrott och friluftsliv
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