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Ansökan om bidrag från Alingsås Karateklubb
Ärendebeskrivning
Alingsås Karateklubb har den 3 december 2018 inkommit med en ansökan om bidrag till
Alingsås kommun för att kunna finansiera golv i de nya lokalerna som klubben fått flytta till.
Tidigare hade klubben lokal i Kabomhuset. Ansökan är på 110 tkr och den totala
investeringen har beräknats till 150 tkr. Klubben beskriver i sin ansökan att en matta/golv är
en förutsättning för klubbens träning och kommer vara klubbens fundament många år
framöver.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Alingsås Karateklubb och fått information
om att klubben har investerat i ett nytt golv tidigare under året med tanke på att klubben med
relativt kort varsel fick flytta ut från Kabomhuset och in i de nya lokalerna. Klubben har
hanterat investeringen genom att bland annat höja medlemsavgiften med ungefär 30
procent. Investeringen blev lägre än beräknat, främst tack vare ideellt arbete. Den totala
investeringen uppgick till ungefär 100 tkr. Klubben anser sig fortfarande ha behov av
investeringsbidrag från kommunen.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att Alingsås Karateklubb bör beviljas ett
investeringsbidrag om 50 tkr, vilket motsvarar ungefär halva den totala investeringsutgiften
som klubben har haft. Kommunledningskontoret anser att detta ligger i linje med kommunens
flerårsstrategi 2019-2021, där det bland annat framgår att stöd och utveckling av idrotts- och
friluftsutövande i samverkan med föreningslivet ska vara särskilt fokus.
Ekonomisk bedömning
Om kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett investeringsbidrag till klubben om 50 tkr behöver
det hanteras inom kommunstyrelsens givna ram. Den reserv som finns budgeterad hos
kommunstyrelsen till bland annat dessa typer av ansökningar om totalt 2 mnkr är redan
förbrukad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Alingsås Karateklubb beviljas ett investeringsbidrag om 50 tkr.
Beslutet ska skickas till
Alingsås Karateklubb, lagakraftbevis

Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-07
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