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Ansökan om investeringsbidrag från Holmalunds IF till
projekt Mötesplats Holmalyckan
Ärendebeskrivning
Holmalunds IF har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag till projektet Mötesplats
Holmalyckan. Föreningen har upprättat en projektkalkyl som samlat uppgår till cirka 5 mnkr.
Projektet syftar till att förbättra området för boende i närområdet och i hela Alingsås. Vidare
syftar det till att få fler personer som använder anläggningen och att få fler personer som rör
på sig och inte bara genom fotboll. Bland de idrotter och aktiviteter som föreningen vill
möjliggöra finns fotboll, boule, utegym, padel, basket samt lekplats och bollplank.
Förvaltningens yttrande
Inkommen ansökan har behandlats enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt
riktlinjerna framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering
av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Vidare syftar bidraget till
att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Därtill ska
anläggningen vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den
totala investeringen bör inte överstiga 50 procent. Utbetalning av beviljat investeringsbidrag
sker alltid efter inlämnande av fakturor eller kvitton för att säkerställa att medlen används till
det ändamål som beviljats av kommunstyrelsen.
Alingsås kommuns budget 2021–2023 anger att kommunen ska skapa goda förutsättningar
för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska
också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och
föreningsliv.
Holmalunds IF (HIF) är en fotbollsförening som bildades år 1933. Föreningen har 436
stycken medlemmar och enligt projekthandlingar har HIF olika fotbollslag. Föreningen har
även flertalet andra verksamheter för olika målgrupper. Föreningen planerar även för att åter
starta flicklag, vilket föreningen saknar sedan en tid tillbaka.
Föreningen vill ha en identitetsskapande utveckling av befintlig anläggning för att öka
närvaron av fler personer som vill utföra fysiska aktiviteter, eller bara röra på sig. På detta
sätt bedömer föreningen kunna förbättra folkhälsan för många människor. Det förekommer
även skadegörelse i området och för att förhindra detta ska anläggningen utvecklas. Som en
del i att förhindra detta planeras för ny belysning inom området. Därtill vill HIF förhindra
skadegörelse av anläggningen genom att fler människor i alla åldrar aktiverar sig och skapa
en levande mötesplats för så många som möjligt. Av projekthandling som följer med ärendet
listas en budgetkalkyl som innehåller de åtgärder som planeras med projektet.
Målet är att få en anläggning som vänder sig till alla målgrupper med boulebanor,
utomhusgym, utomhuspadel och lekplats så att hela familjen kan samlas på området där det

finns något för alla. Vidare är målet att det ska bli enklare för alla som på något sätt vill
engagera sig i HIF.
Av bilaga till ärendet som redovisar etapperna framgår att några av de åtgärder som
planeras till den första etappen är markarbeten med asfaltering, tillgänglighetsanpassning av
läktaren med plats för rörelsehindrade, nya staket/bollnät och tak över läktare. Föreningen
har informerat kommunledningskontoret om att föreningen löpande kommer att vända sig till
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ansöka om de tillstånd som krävs eftersom detta är ett
projekt som sträcker sig över en längre period med olika etapper.
Föreningens ansökan om bidrag uppgår till 3 mnkr. Den totala projektkalkylen uppgår till
cirka 4 972 tkr. Föreslaget investeringsbidrag uppgår till 1 916 tkr, det vill säga 50 procent av
de beräknade kostnaderna för projektet exklusive de delar av projektkalkylen som hör till
planerade padelbanor. Detta är kommunicerat med föreningen och föreningen bedömer att
de kommer att kunna säkerställa den totala finansieringen av projektet även om kommunen
inte bidrar med ansökta 3 mnkr. Kommunledningskontoret har även meddelat föreningen att
investeringsbidrag inte lämnas för de delar av projektkalkylen som hör till padelbanor
eftersom detta kan påverka affärsdrivande verksamheter med liknande verksamheter i
kommunen. Kommunens finansiering av projektet skulle vid ett beviljande av förslaget uppgå
till 50 procent, exklusive de delar av projektkalkylen som hör till padelbanor, vilket ligger inom
riktlinjernas intervall.
Kommunledningskontoret har även informerats om att HIF har inlett samtal med andra
finansiärer och föreningen fortsätter med detta löpande under projektets gång.
Sparbanksstiftelsen har lämnat positivt besked. Utöver detta har även Stiftelsen Holmalyckan
lämnat positivt besked. Föreningen har även planerat för att kunna avsätta egna medel om
400 tkr, utöver ideellt arbete.
Kommunledningskontoret bedömer att inkommen ansökan om investeringsbidrag från HIF
ligger i linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeriktningen i kommunens budget och
därför bör beviljas.
Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 1 916 tkr. Kommunledningskontoret bedömer att det är hanterbart.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Holmalunds IF beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 1 916 tkr.
Beslutet ska skickas till
Holmalunds IF, klk-ek
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