Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-30
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2020.364 KS

Ansökan om bidrag till renovering av Gendalens
bygdegård
Ärendebeskrivning
Gendalens bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för
renovering av Gendalens bygdegård. Föreningens kostnadsberäkning för renoveringen
uppgår till 278 tkr och ansökan uppgår till 150 tkr, vilket motsvarar 54 procent av de
beräknade kostnaderna.
Föreningen beskriver att bygdegården är en samlingsplats för bygden och används för olika
typer av sammankomster och aktiviteter.
Förvaltningens yttrande
Ansökan har behandlats enligt riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt riktlinjerna framgår att
investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av anläggning och till
verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Bidraget syftar 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.
Alingsås kommuns budget 2020-2022 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.
Mottagen kostnadsberäkning uppgår till 278 tkr. Av det beloppet är 248 tkr offererade
kostnader och resterande 30 tkr är beräknat som ideellt arbete och oförutsedda kostnader.
Baserat på inkommen kostnadsberäkning och offererade kostnader bedömer
kommunledningskontoret att maximalt 125 tkr bör beviljas. Kommunledningskontoret har
efter samtal med Gendalens bygdegårdsförening informerats om att externa
investeringsmedel om 50 tkr har beviljats. Vidare ansöker föreningen om ytterligare
investeringsmedel.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett beviljande av maximalt 125 tkr i
investeringsbidrag ligger i viljeriktningen i kommunens budget 2020-2022.
Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 125 tkr. Kommunledningskontoret bedömer att kostnaden kan hanteras.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Gendalens bygdegårdsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 125 tkr.
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