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Ansökan om investeringsbidrag från Alingsås
modellflygklubb
Ärendebeskrivning
Alingsås modellflygklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för inköp av
robotgräsklippare, installation samt framdragning av el till gräsklipparen. Ansökan uppgår till
28 tkr vilket motsvarar 50 procent av den totala investeringen. Resterande del avser
föreningen att finansiera med bidrag från Sparbanksstiftelsen alternativt med egna medel.
Förvaltningens 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 anläggningen 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 2022–2024 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 varit verksam sedan år 1976 och välkomnar medlemmar i alla åldrar. Riktade
insatser till både ungdomar och seniorer har genomförts under år 2021 och planeras att
genomföras även under år 2022. Alingsås modellflygklubb bedriver sin huvudsakliga
verksamhet på ett 4000 kvadratmeter stort modellflygfält i Rödene som arrenderas av
Alingsås kommun. En förutsättning för att bedriva verksamhet på flygfältet är en välklippt
gräsmatta.
Kommunledningskontoret bedömer att inkommen ansökan om investeringsbidrag ligger i
linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeriktningen i kommunens budget och därför
bör beviljas. Kommunledningskontoret har informerat om gällande riktlinjer för
investeringsbidrag och även om kravet på slutredovisning.
Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 28 tkr. Kommunledningskontoret bedömer att det är hanterbart.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Alingsås modellflygklubb beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 28 tkr
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Alingsås modellflygklubb, klk-ekonomi

Simon Lindau
Ekonomichef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-16

Christofer Sahlin
Redovisningsekonom

