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Bilaga KS 2020/28/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SALA KOMMUN _ 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -02- l 1 

Diarienr 2D'Z.. 0 / 113- 2-
Dpb: 

MISSIV 

Ansökan om medgivande att omfördela redan beviljat 
investeringsstöd från Ransta IK 

Sammanfattning av ärendet 

2020-02-11 
DIARIENR: 2020/123 

MISSIV 

Ransta IK inkom den 13 januari med ansökan om medgivande att omfördela redan 
beviljat investeringsstöd. Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017 om 
extra investerings bidrag till föreningar och samlingslokaler, där Ransta IK beviljades 
bidrag om 250 tkr för belysning och asfalt, hockeyrink och maskinförråd. På grund 
av höga elkostnader för uppvärmning av omklädningsrum på Mulle önskar 
föreningen omfördela resterande, ej utnyttjade medel, för att kunna investera i mer 
energisnålt uppvärmningssystem. Den summa som ännu inte är förbrukad är 101 
373 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, 

att bifalla Ransta !Ks hemställan om att använda beslutat investeringsstöd till 
energieffektiviserande åtgärder. 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 



Bilaga KS 2020/28/2 

Till Kommunstyrelsen Sala kommun 

Ansökan om medgivande att omfördela redan beviljat investeringsstöd. 

SALA KOMMUN 
Kultur & Fritid 

lnk. 2020 -01- . J 3 

Ransta IK har 171030 av Sala kommunfullmäktige blivit beviljade 250 000 kr för upprustning av 

hockeyrinken (belysning och asfalt) samt ett nytt maskinförråd. 

Vi har bytt belysning på rinken och byggt ett nytt maskinförråd men inte åtgärdat asfalten på rinken. 

Då vi ser att vi har väldigt höga elkostnader för uppvärmning av omklädningsrum på Mullevi önskar vi 

omfördela resterande, ej utnyttjade medel för att kunna investera i mer energisnålt 

uppvärmningssystem. 

Rinken har förstås ett behov av ny asfalt men med tanke på de milda vintrar som varit de senaste 

åren har vi inte kunnat spola isen. 

Den summa som ännu inte är förbrukad är 101.373 kr 

Med förhoppning om ett positivt gehör för vårt förslag 

Robert Ericson - kassör i Ransta IK 

Mail : inforanstaik@gmail.com 

Telefon: 0739222696 


