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MISSIV

Ansökan om fortsatt driftsbidrag Svartådalens Bygdeutveckling

under perioden  2021—2023

Sammanfattning av ärendet

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening inkom den 11 mars 2020 med en

ansökan om förnyat årligt driftsbidrag till Svartådalens Besökscenter i gamla

Prosthagsskolan under perioden  2021-2023.

Man ansöker om ett årligt driftsbidrag om 225 000 kronor för fortsatt utveckling av

besökscentret men även för den fortsatta utvecklingen av verksamhet inom

besöksnäringen.

Kommunstyrelsen har tidigare beviljat driftsbidrag om 225 000 kronor för år  2019

och  2020, kommunstyrelsens beslut den  5  december  2018, § 176.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening, ett årligt driftsbidrag

för Svartådalens Natur- och Kulturcenter, om 225 000 kronor för åren  2021-202  3,

att täckas inom kommunstyrelsens ram.

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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Till

Kommunstyrelsens förvaltning

Att Daniel Holmvin

BOX 304

Stora Torget 1

733 25 Sala

Ansökan om fortsatt driftstöd

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening orgnr769608—1897, ansöker om förnyat

årligt driftbidrag till Svartådalens Besökscenter i gamla Prosthagsskolan.

Vi ansökerför perioden 2021—2023 om årligt driftsbidrag med 225  OOO:- (tvåhundratjugofem

tusenkronor) för fortsatt utveckling av besökscentret men även för den fortsatta

utvecklingen av verksamhet inom besöksnäringen.

Driftsbidraget utgör medfinansiering såsom hyra för lokal i kommande projekt.

Svartådalens Natur  &  kulturcenter är inne i slutfasen. Vi har sökt sista steget av utvecklingen

i SNoK steg 5, samt en förstudie för ny sträckning av den delen av vandringsleden som

förstördes i samband med branden. IVIedel söks i samverkan med Sala kommun från LONA

hos Naturvårdsverket. Avsikten är att med förstudien som grund kunna etablera ett

genomförande projekt för en ny sträckning genom brandområdet och kunna knyta ihop den

9 mil långa vandringsleden igen.

Svartådalens friluftsområde avslutas under 2021. Förutom en rad utvecklingsinsatser som

genomförs inom projektets arbete just nu pågår möten i bygden. Syftet är, att med bred

förankring i bygden, ta fram en fortsatt utvecklingsstrategi för föreningens arbete de

kommande fem åren. Den ska presenteras på årsmötet den 25 mars.

Med vänliga hälsningar

Västerfärnebo 2020.03.04

Anitha Barrsäter/ordförande

Svartådalens bygdeutveckling

Klockarvägen 7

73360 Västerfärnebo

anitha fallan etor .se

070-7363682
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2018—12-05

Dnr  2018/1643

Driftsbidrag till Svartådalens Bygdeutveckling
INLEDNING

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening uppbär till och med  2018  ett år-

ligt driftsbidrag om 200 000 kronor från Sala kommun för driften av Svartådalens

Natur—och Kulturcentrum i gamla Prosthagsskolan i Västerfärnebo.

Föreningen har ansökt om förlängning av driftsbidraget för åren  2019-2020, med ett

årligt bidrag om 225 000 kronor.

Beredning

Bilaga KS  2018/234/1, missiv

Bilaga KS  2018/234/2, ansökan om fortsatt driftstöd, Svartådalens Bygdeutveckling

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening ett driftsbidrag för

Svartådalens Natur—och Kulturcenter om 225 000 kronor för år  2019  och 225 000

kronor för år  2020, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening ett driftsbidrag för

Svartådalens Natur-och Kulturcenter om 225 000 kronor för år  2019  och 225 000

kronor för år  2020, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

Utdrag

Svartådalens Bygdeutveckling

ekonomikontoret,

Alan Nouri

Utdragsbestvrkande
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