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Ansökan om investeringsbidrag från Sollebrunns AIK
Ärendebeskrivning
Sollebrunns AIK har den 20 september 2019 inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag till kommunstyrelsen. Ansökan gäller upprustning av Nya Björkevis
konstgräsplan och tillhörande belysningsanläggning.
Det framgår av skrivelsen från Sollebrunns AIK att föreningen ser två alternativ. Antingen att
föreningen säger upp arrendeavtalet och överlämnar anläggningen i befintligt skick och att
Alingsås kommun tar över drift, underhåll och hantering av uthyrning. Föreningen kan sedan
hyra per timma. Det andra alternativet som föreningen lyfter är att kommunen ger ett
investeringsbidrag om 3,5-4,0 mnkr till föreningen för upprustning av Nya Björkevis konstgräs
med tillhörande belysning.
Fabs AB äger marken där konstgräsplanen ligger och arrenderar ut den till kommunen via
kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen arrenderar sedan i
sin tur ut marken till Sollebrunns AIK. Sollebrunns AIK sköter all drift och underhåll.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att konstgräsplanen vid Nya Björkevi
och dess tillhörande belysning har behov av upprustning. Kommunledningskontoret ser
positivt på det samarbete kommunen och föreningen har haft där föreningen har hanterat
underhåll och drift av konstgräsplanen. Därför anser kommunledningskontoret att föreningen
bör beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 4,0 miljoner kronor. I sedvanlig ordning bör
bidraget betalas ut löpande efter återredovisning från föreningen.
Kommunledningskontoret anser att detta ligger i linje med kommunens flerårsstrategi 20192021, där det bland annat framgår att stöd och utveckling av idrotts- och friluftsutövande i
samverkan med föreningslivet ska vara särskilt fokus.
Ekonomisk bedömning
Om ansökan beviljas innebär det en kostnad innevarande år om 4,0 mnkr för
kommunstyrelsen som behöver 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. Kommunledningskontoret bedömer att kostnaden går att
hantera innevarande år.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Sollebrunns AIK beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 4,0 mnkr.
Utbetalning sker löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.
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