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§ 221 2021.614 KS

Ansökan om investeringsbidrag från Långareds BoIS
Ärendebeskrivning
Långareds BoIS har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för anläggning av en
boulebana i anslutning till föreningens fotbollsplaner i Långared. Föreningens projektkalkyl
uppgår till cirka 44 tkr. Föreningen ser tillsammans med Långareds Intresseförening en
efterfrågan på en boulebana i Långared och bedömer att denna kommer användas som en
samlingspunkt för många boende i Långaredsbygden.
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.
Den ideella föreningen Långared BoIS bildades 1936. Föreningen anger att antalet
medlemmar uppgick till cirka 380 stycken 2020. Föreningen driver ett antal olika former av
aktiviteter som framgår av underlag till ärendet. Bland dessa verksamheter och aktiviteter
finns en cykelsektion och flera fotbollslag inom olika åldersgrupper.
Ansökan avser etablering av en boulebana i anslutning till fotbollsplanerna på föreningens
område. Föreningen har tillsammans med Långareds Intresseförening sett över intresset för
en sådan bana och kommit fram till att det finns en efterfrågan av många i Långared.
Boulebanan kommer användas av föreningarnas medlemmar, vara tillgänglig för
allmänheten och är planerad som en samlingspunkt. Föreningen har meddelat
kommunledningskontoret att de ansvarar för drift och service av banan.
Föreningens ansökan om investeringsbidrag uppgår till 22 tkr. Den totala projektkalkylen
uppgår till 44 tkr. Projektkalkylen består av arbeten med anläggningsmaskiner och material
för fyllnadsmaterial. Resterande del av projektet finanserias genom föreningens egna medel
och föreningen kan även söka andra externa bidrag. Kommunledningskontoret har meddelat
föreningen om kravet på slutredovisning till kommunen som ställs genom gällande riktlinjer.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Långareds BoIS beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 22 tkr.

Jäv
Ordförande Daniel Filipsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet. Vice ordförande Simon Waern (S) tar över ordförandeskapet.
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