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Ansökan från Mjörns Ångbåtsförening om
investeringsbidrag
Ärendebeskrivning
Mjörns Ångbåtsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag till en ny
verkstad på Ångbåtsvarvet. Projektets beräknade kostnader uppgår till cirka 1,4 mnkr och
ansökan om investeringsbidrag uppgår till 0,6 mnkr.
Förvaltningens yttrande
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.
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.
I ansökan om investeringsbidrag anges att föreningens syfte är att bevara en gammal
tradition, att bedriva ångbåtstrafik på sjön Mjörn samt bevara kulturhistoriskt intressanta
föremål. Föreningen äger ångfartyget Herbert och flertalet andra båtar. En del av dessa är
renoverade och andra är framtida projekt. Ytterligare beskrivning av föreningens verksamhet
och projekt framgår av underlag till ärendet. Vidare anges i ansökan att nuvarande verkstad
är för trång och därför behöver det byggas en ny större på ångbåtsvarvet. Detta för att skapa
förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna fortsätta bedriva och
utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna.
Föreningens tidsplan för byggnation är att påbörja arbetet i början av augusti 2021 och få det
färdigställt till 2023. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med föreningen som anger
att arbete med ansökan om bygglov påbörjas i februari 2021.
Budget och kostnadsberäkning för projektet uppgår till 1,4 mnkr. Som underlag till ansökan
har föreningen lämnat en finansieringsplan. Av denna plan framgår att medel söks av
Alingsås kommun (0,6 mnkr) och flertalet andra aktörer. Tre har redan beviljat medel för
detta. Kommunledningskontoret har informerats om att föreningen under januari har skickat
fler ansökningar till några av de organisationer som anges i ansökan. Alingsås del om 0,6
mnkr understiger 50 procent av de beräknade kostnaderna för projektet. Innan arbetet kan
påbörjas behöver finansiering och bygglovsprocessen vara klar.
Kommunledningskontoret bedömer att ett beviljande av inkommen ansökan ligger i linje med
viljeriktningen i kommunens budget 2021-2023.

Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 0,6 mnkr. Kommunledningskontoret bedömer att det är hanterbart.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Mjörns Ångbåtsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 0,6 mnkr.

Beslutet ska skickas till
Mjörns Ångbåtsförening
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