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§ 220 2021.611 KS

Ansökan om investeringsbidrag från Gräfsnäs bygdegårdsförening
Ärendebeskrivning
Gräfsnäs bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för
förbättringsåtgärder på boulebana, inköp av portabelt utegym och inköp av redskap.
Föreningen har upprättat en projektkalkyl som uppgår till cirka 235 tkr. Föreningen har
därmed tagit fram förslag på satsningar som syftar till att värna om hälsan i bygden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 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.

Gräfsnäs bygdegårdsförening har 251 stycken medlemmar och erbjuder ett brett program av
olika aktiviteter. Bland dessa finns gymnastik, föreläsningar och boule. Det finns dessutom
säsongsspecifika aktiviteter, vilket framgår av underlagen till ärendet. Av föreningens stadgar
framgår att föreningen har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser
och värna mötesfriheten. Vidare ska föreningen genom kulturverksamhet och andra insatser
erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.
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I föreningens ansökan anges att en friskvårdskommitté har skapats med uppgift att värna om
bygdens hälsa. Därtill har ett antal satsningar tagits fram, vilka föreningen söker finansiering
för. Projektet innehåller tre delar. Den första delen består av utegym som placeras i
anslutning till bygdegården och som är portabelt. Den andra delen av projektet syftar till att
förbättra boulebana med nytt underlag. Ytan på boulebanan har brister och med planerade
åtgärder bedömer föreningen att en fullvärdig anläggning skapas. Den tredje delen består av
inköp av redskap till föreningens gympaverksamhet som har erbjudits över lång tid i
bygdegården. Det anges att redskapen är slitna och att en förnyelse är önskvärd. Föreningen
har meddelat att friskvårdskommittén åtar sig att sköta underhåll och anläggning av
boulebana och utegym med egna insatser. Kommunledningskontoret har även meddelat om
det krav som ställs på slutredovisning genom kommunens riktlinjer för investeringsbidrag.

Föreningens ansökan om investeringsbidrag uppgår till 117,5 tkr, vilket motsvarar 50 procent
av den projektkalkyl som sammanställts för projektets tre delar som beskrivs ovan. Av
underlag till ärendet specificeras de inköp som planeras. Kommunledningskontoret bedömer
att de inköp som hör till den tredje delen av projektet, det vill säga inköp till
gymnastikverksamheten, inte ryms inom investeringsbidraget. Detta förklaras av att
investeringsbidrag kan sökas för inköp av verksamhetsmaterial av större inköpsvärde.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att investeringsbidrag beviljas för 50 procent av
resterande delar av projektkalkylen, vilket innebär att 115 tkr av cirka 229 tkr beviljas av
kommunstyrelsen. Detta ligger inom riktlinjernas intervall. Föreningen har meddelat
kommunledningskontoret att resterande 50 procent av den ursprungliga projektkalkylen söks
av Lions i Bjärke, men föreningen har ännu inte mottagit svar. Eftersom föreningen saknar
egna möjligheter att bidra finansiellt söks full finansiering externt, men föreningen bidrar med
arbetsinsatser.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Gräfsnäs bygdegårdsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 115 tkr.
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