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§ 219 2021.549 KS

Ansökan om investeringsbidrag från Alingsås Sportfiskeförening
Ärendebeskrivning
Alingsås Sportfiskeförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för en ny
brygga. Föreningens nuvarande brygga är utsliten och behöver därför bytas ut mot en
likvärdig ny brygga. Föreningen har upprättat en projektkalkyl som uppgår till 722 tkr. Denna
har dock justerats, vilket beskrivs under förvaltningens yttrande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 november 2021 lämnat följande 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.
Alingsås Sportfiskeförening bildades 1934. Föreningen anger att antalet medlemmar uppgår
till cirka 160 stycken. Verksamheten omfattar sportfiske samt bryggverksamhet. Föreningen
förfogar även över en båtramp och en fiskestuga vid Simmenäs. Enligt föreningen används
bryggan och rampen av trollingfiskare och båtägare. Under sommarsäsongen nyttjas
bryggan flitigt av badande allmänhet och av dem med anknytning till båtarna. Platsen
inklusive bryggan används ofta av allmänheten för fikastunder och bryggan har även en
badstege. Bryggan används även till föreningens ungdomsbåt som utan kostnad får
användas av föreningens ungdomar och båten anges av föreningen som en bidragande
faktor till nya ungdomsmedlemmar. Ytterligare verksamhet på bryggan är mettävlingar för
ungdomar som då nyttjar bryggan och för detta ställs inte krav på medlemskap. Föreningen
arrangerar dessutom andra fisketävlingar där både brygga och ramp används. Till den nya
bryggan kommer det finnas en badstege och därtill ansluts 10 stycken båtplatser. Den är
tillgänglig för allmänheten och används därför av badande allmänhet och för sportfiske.
Ytterligare beskrivning av föreningens verksamhet finns i underlag som följer med ärendet.

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-12-01

AU § 219, forts
Den befintliga bryggan är från 1980 och bedöms av föreningen vara utsliten och i behov av
ersättning mot en ny likvärdig brygga. Befintlig brygga och den nya bryggan beskrivs genom
underlag till ärendet. Föreningen har meddelat att kontakt har tagits med Länsstyrelsen för
tillstånd av dessa åtgärder och handläggning pågår. Eftersom Länsstyrelsen handlägger
ärendet föreslår kommunledningskontoret att ett beviljat investeringsbidrag villkoras med att
nödvändiga tillstånd beviljas. Föreningen har meddelat att befintliga bommar som är från 80talet och som hör till bryggans båtplatser rostar och dem behöver dessutom modifieras för att
passa nya bryggan. Föreningen köper därför in nya bommar, vilket ingår i projektkalkylen
som beskrivs nedan.
Föreningens ursprungliga projektkalkyl uppgår till cirka 722 tkr. Föreningen har varit i kontakt
med kommunens bygglovsenhet och blivit informerade om att lov inte krävs för de åtgärder
som föreningen meddelat, det vill säga ersätta befintlig flytbrygga med en likadan. Eftersom
gjutning av fundament och posten övriga kostnader tas bort och bommar tillkommer (121 tkr)
uppgår projektkalkylen till 534 tkr. Föreningens ansökan uppgår till 267 tkr. Kommunens
finansiering av projektet skulle vid ett beviljande av förslaget uppgå till 50 procent, vilket
ligger inom riktlinjernas intervall. Föreningens finansiering av projektet omfattar resterande
50 procent. Föreningen anger att finansiering genom bank genomförs.
Kommunledningskontoret har informerat om gällande riktlinjer för investeringsbidrag och
därmed även kravet på slutredovisning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Alingsås Sportfiskeförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 267 tkr.
2. Beviljat investeringsbidrag villkoras med att de tillstånd som krävs även beviljas.
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