Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-03-04

§ 51 2020.056 KS

Bidragsansökan - Alingsås idrottsförening (AIF) Friidrott
Ärendebeskrivning
Föreningen Alingsås IF Friidrott har inkommit med en ansökan om bidrag avseende nya
löparbanor på Mjörnvallen. Projektet beräknas kosta 2 mnkr och beräknas finansieras genom
en egen insats om 200 tkr, ett bidrag från Sparbanksstiftelsen om ungefär 450 tkr och ett
bidrag från Alingsås kommun om 1 350 tkr. Alingsås kommuns bidrag kommer i så fall utgöra
67,5 procent av projektets totala finansiering.
Av ansökan framgår att projektets syfte är att renovera befintliga löparbanor på föreningens
friidrottsanläggning på Mjörnvallen. Föreningen beskriver i sin ansökan att nuvarande banor
är slitna och på sina ställen trasiga och att dessa borde lagts om för flera år sedan.
Kommunstyrelsen antog den 9 september 2019, § 152, riktlinjer för investeringsbidrag. Av
riktlinjerna framgår att investeringsbidrag kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och
renovering av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Kommunens
insats i förhållande till den totala investeringen bör inte överstiga 50 procent.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av inkommen ansökan med tillhörande bilagor och
anser dessa vara fullgoda vad gäller information och kostnadsberäkningar för projektet.
Mjörnvallen nyttjas av skolorna i Alingsås kommun i samband med skolidrott och
kommunledningskontoret anser att ett beviljande av inkommen ansökan sker under
förutsättning att så fortfarande kommer att ske. I kontakt med föreningen har
kommunledningskontoret fått information om att kommunen fortsatt kommer kunna nyttja
Mjörnvallen i liknande utsträckning. Kommunledningskontoret anser att med tanke på att
Alingsås kommun nyttjar anläggningen i viss grad är det motiverat att kommunens andel av
finansieringen överstiger 50 procent.
I kommunens budget 2020-2022 framgår att kommunen ska skapa goda förutsättningar för
föreningar att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska även medverka till att
idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett beviljande av inkommen ansökan ligger i
linje med viljeinriktningen i kommunens budget 2020-2022 och därför bör beviljas.
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Beslut
AU § 51, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Föreningen Alingsås IF Friidrott beviljas ett investeringsbidrag om
maximalt 1 350 000 kronor.
2. Utbetalning sker löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.
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