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§ 222 2021.623 KS

Ansökan om investeringsbidrag från IBK Alingsås
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2021, § 84, att bevilja ett investeringsbidrag om
maximalt 160 tkr till IBK Alingsås för inköp av utomhusbana för innebandy.
Föreningen har därefter inkommit med en ny ansökan om investeringsbidrag för att anlägga
stängsel runt planen, vilket syftar till att skydda mot fordon som mopeder och därmed även
skapa en långsiktighet kring planen. Projektet beräknas till cirka 100 tkr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 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.
Föreningen har cirka 400 medlemmar med flertalet träningsgrupper och många av dessa är
ungdomslag. Av föreningens medlemmar är cirka 280 stycken mellan 7-25 år. IBK Alingsås
ska enligt föreningens stadgar erbjuda medlemmarna meningsfulla fritidsaktiviteter som
bidrar till motion, hälsa och välbefinnande. Föreningens uppgift är att verka för att
innebandyn i Alingsås utvecklas, samt bidra till att intresset för innebandy bibehålls och
utökas.
IBK Alingsås har informerat kommunledningskontoret om den nya utomhusplanen som
används av föreningen, men även av andra föreningar i kommunen. Planen används även
för spontanidrott. Nu när planen är på plats vill föreningen även anlägga ett stängsel runt
planen, vilket syftar till att skydda den mot fordon och därmed även skapa en långsiktighet
kring planen. Vidare har föreningen meddelat att stängslet inte påverkar allmänhetens
tillgång till planen. Kommunledningskontoret har stämt av denna satsning med kultur- och
utbildningsförvaltningen.
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AU § 222, forts
Eftersom platsen regleras genom ett avtal om arrende som har upprättats mellan kommunen
och föreningen har det planerade projektet även stämts av med kommunledningskontorets
tillväxtavdelning. Kommunledningskontoret har meddelat föreningen om det krav som ställs
på slutredovisning genom gällande riktlinjer för investeringsbidrag.
Föreningen har översänt offert och projektet beräknas till cirka 100 tkr. Ansökt bidrag uppgår
till 50 tkr. Kommunens finansiering av projektet skulle vid ett beviljande av förslaget uppgå till
50 procent, vilket ligger inom riktlinjernas intervall. Föreningen har meddelat att det för
resterande del kommer sökas extern finansiering och föreningen har även kapacitet att bidra
med egna medel. Kommunstyrelsen beviljade den 10 maj 2021, § 84, ett investeringsbidrag
om maximalt 160 tkr för inköp av utomhusbanan som nu är på plats. Det beviljade beloppet
har betalats ut till föreningen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

IBK Alingsås beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 50 tkr.
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