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§ 15 2018.085 KS

Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum
Ärendebeskrivning

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) beslutade vid sitt sammanträde den 9
februari 2018, § 311 att under förutsättning att förslaget godkänns av
medlemskommunerna lämna bidrag till Stiftelsen Korsvägen med en sammanlagd
summa om 12 500 tkr i enlighet med deras begäran. 50 % av beloppet föreslås
finansieras via GR:s egna kapital. Resterande del via medlemskommunerna med
samma fördelningsnyckel som medlemsavgiften.
Medlemskommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast den 1 april 2018.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2018 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Bakgrunden till GR:s beslut är en hemställan om utvecklingsbidrag från stiftarna i
stiftelsen Korsvägen till Universeum AB. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till
bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med olika satsningar på bland annat nya
lärmiljöer, digitalisering och visualisering.
GR har sedan Universeums start bidragit till verksamheten finansiellt. En
förutsättning för fortsatt finansiellt stöd från GR är att samtliga medlemskommuner
ställer sig positiva till förslaget om bidrag. GR uppmanar även respektive
medlemskommun att ange när under perioden 2019-2020 bidraget kan ges. Alingsås
kommuns del av bidraget uppgår till 249 488 kr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att bidraget bör beviljas. Vid
handläggning har kontakt tagits med ett antal av Göteborgsregionens
medlemskommuner som framfört att de har för avsikt att besluta enligt GR:s förslag.
Ekonomisk bedömning:
Då ansökan om bidrag ej var känt vid antagande av flerårsstrategi 2018-2020 för
Alingsås kommun finns inga medel avsatta under perioden. Då
medlemskommunerna kan avgöra huruvida bidraget ska betalas 2019 eller 2020
finns dock möjlighet att i kommande flerårsstrategiprocess ta höjd för bidraget.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att bidraget bör utges under 2019 samt
att höjd tas i kommande flerårsstrategiberedning 2019-2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 21.
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Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Utvecklingsbidrag om 249 488 kr beviljas till Stiftelsen Korsvägen via GR år 2019,
med tillägget: under förutsättning att satsningen inte står i konflikt med
statsstödsreglerna.
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