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Ansökan om anläggningsbidrag - Gymnastikens Hus
Ärendebeskrivning
Gymnastikens Hus Ek. Förening inkom i augusti 2017 med en ansökan om
anläggningsbidrag till kommunstyrelsen. Ansökan gäller ett årligt belopp om 150 000 kr.
Föreningen framför i sin ansökan att efter att deras tidigare projektbidrag från Alingsås
kommun upphört har de inga möjligheter att få en ekonomi i balans genom höjda avgifter
från sina medlemmar. Föreningen står inför ett antal investeringar och renoveringsåtgärder
som behöver göras för att inte tappa sina nuvarande hyresgäster. Gymnastikens Hus Ek.
Förening har sedan år 2007 bedrivit verksamhet i form av uthyrning till föreningslivet i
Alingsås. I dagens läge bedriver varje vecka mer än 1 000 alingsåsare sin idrottsverksamhet
hos föreningen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 lämnat följande yttrande:
I kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020 framgår under mål 9 att kommunstyrelsen åtar
sig att verka för att stöd till den ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration
prioriteras.
Det framgår av flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun att ”kommunen ska skapa
goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och
fritidsområdet. Den ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge
bra stöd till idrott och föreningsliv”. Ett särskilt fokus i flerårsstrategi 2018-2020 är att stödja
och utveckla möjligheter till idrotts- och fritidsutövande i samverkan med föreningslivet.
Visionen för Gymnastikens Hus Ek. Förening är bland annat att komplettera Alingsås
kommuns utbud av lokaler och erbjuda fräscha och ändamålsenligt utrustade lokaler för
idrott, föreningar etc. samt hålla konkurrenskraftiga priser. Kommunledningskontoret anser
att ett beviljande av ansökan från Gymnastikens Hus Ek. Förening är i enlighet med den
utpekade politiska viljan i flerårsstrategi 2018-2020.
Kommunledningskontoret anser att inkommen ansökan från Gymnastikens Hus Ek. Förening
bör beviljas innevarande år med 150 000 kr. Detta är i linje med flerårsstrategi 2018-2020.
Kommunledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen inte bör bevilja ett årligt bidrag utan
enbart ett bidrag för innevarande år. Detta eftersom det inte finns medel avsatta i
kommunstyrelsens budget kommande år för detta ändamål och de ekonomiska
förutsättningarna är inte klarlagda innan flerårsstrategi 2019-2021 är antagen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 1 of 2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-12-05

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen beviljar bidrag om 150 000 kronor innevarande år till Gymnastikens Hus
Ek. Förening. Utbetalning sker efter att beslutet vunnit laga kraft.
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