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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-05-03
Dnr 2016/571

§ 83

Investeringsbidrag till samlingslokaler och föreningsdrivna
idrottsanläggningar
INLEDNING
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-04-21, § 48, föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar att möjliggöra att investerings bidrag kan ges till samlingslokaler och föreningsdrivna idrottsanläggningar, utan krav på medfinansiering från Boverket.

Beredning
Bilaga KS 2016/80/1, kultur- och fritidsnämnden§ 48
Bilaga KS 2016/80/2, skrivelse från kultur och fritid
Yrkanden
Hanna Westman (SBÄ) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att investerings bidrag kan ges till samlingslokaler och föreningsdrivna idrottsanläggningar utan krav på medfinansiering från Boverket,
Ulrika Spårebo (S) yrkar
bifall till Hanna Westmans yrkande, dock med följande tilläggsyrkande:
att rekommendera att medel även bör sökas med medfinansiering från Boverket.
Hanna Westman (SBÄ) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande.
BESLUT
Lednings utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att investerings bidrag kan ges till samlingslokaler och föreningsdrivna idrottsanläggningar utan krav på medfinansiering från Boverket, samt
att rekommendera att medel även bör sökas med medfinansiering från Boverket.

Utdrag

kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

R'sALA

5ra KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-04-21
Dnr 2016/571--,1

KFN § 48

Investeringsbidrag till samlingslokaler
INLEDNING
Beredning
Bilaga KFN 2016/20, skrivelse från Roger Nilsson, kultur- och fri tidschef
Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen
Yrkanden
Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till
samlingslokaler/idrottsanläggningar, utan krav på medfinansiering från Boverket
BESLUT
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta

iill möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till
samlingslokaler/idrottsanläggningar, utan krav på medfinansiering från Boverket
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SKRIVELSE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Roger Nilsson
Kultur- och fritidsnämnden

SKRIVELSE

Kultur- och fritidsnämndens ram utökades med 1 000 tkr /år att användas som
investeringsbidrag till samlingslokaler i de fall samlingslokalföreningarna söker
bidrag hos Boverket där 30 % -medfinansiering från kommunens sida krävs från
myndighetens sida.
Boverkets investerings bidrag ges för ny-, om- eller tillbyggnad, standardhöjande
reparation samt för inköp av allmänna samlingslokaler. Boverket ger inte bidrag för
upprustning och reparationer som kan räknas till det löpande underhållet av
lokalen.
Intresset för Boverkets bidrag är stort och 2015 kom 231 ansökningar in och man
fördelar årligen cirka 24 miljoner kronor till allmänna samlingslokaler.
Under ett antal år har få a nsökningar frå n Sala kommun inkommit till Boverket där
30 % -medfinansie ring från kommunens sida krävs.
Det finns dock ett stort behov av investeringar i samlingslokalerna samt i de
föreningsdrivna idrottsanläggningarna i kommunen. Framförallt gällande
energibesparande investeringar och säkerhetsinvesteringar gällande el och brand.
KS har tidigare då tagit beslut för att möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till
samlingslokaler/idrottsanläggninga r utan krav på medfinansiering från Boverket.

Förslag till beslut
Kultur- och fritids nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att möjliggöra att investeringsbidrag ka n ges till samlingslokaler/
idrottsanläggningar, utan krav på medfi na nsiering från Boverket.
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Roger Z.ilsson
Kultur- och fritidschef

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltn ing
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala
Växel: 0224-74 70 00
kommun.info@sala.se
www.sal a.se

Roger Nilsson
Kultur- och fr itidschef
roger.nilsson@sala.se
Direkt: 0224-74 78 21

