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Extra investeringsbidrag till föreningar och
samlingslokalorganisationer
Våren 2017 godkände Sala kommun bildandet av naturreservat i Katrinelund,

Mergölen och Aspentorp, Avtal har upprättats mellan Salakommun och Staten
via Naturvårdsverket och ersättning för dessahar utbetalats till kommunen.
Ersättningen, 14,2 miljoner kr, kommer att tas upp som en realisationsvinst i
årets bokslut, och kan därmed inte tillgodoräknas i samband med

balansutredningen, men tillförs det egna kapitalet.
l Salakommun har vi ett aktivt och engagerat föreningsliv. Många föreningar och
organisationer driver egna lokaler och anläggningar till nytta och glädje inte
enbart för föreningens egna medlemmar utan ocksåför samhället i stort.
Behovet av investeringar i dessa lokaler och anläggningar är många gånger

betydande. Salakommun kan dock inte investera i lokaler som kommunen inte
själv äger. Salakommun kan endast ge driftsbidrag till dessa.Utöver de årliga
driftsbidragen ges ocksåextra driftsbidrag, bl a för att medfinansiera anslagfrån
Boverket, Allmänna Arvsfonden mfl. En begränsad summa finns tillgänglig

årligen för detta ändamål.
Jag föreslår därför att de 14,2 miljoner kr som motsvarar ersättningen för de
nybildade naturreservaten Katrinelund, Mergölen och Aspentorp anvisas till
kommunstyrelsen, att fördelas som extra investeringsbidrag till föreningar och
samlingslokalorganisationer, enligt bilaga.

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
ag anvisa 14,2 miljoner kr till kommunstyrelsen ur eget kapital att fördelas som
extra investeringsbidrag till föreningar och samlingslokalorganisationer 2017.
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Upprustning

Omklädningsrum

invändigt färdigställande av Färnebostugan
Toalett och förbättrad entre + anslutning kommunalt VA
Skjutvallar, elektronisk målmarkering

Ställplatser, vvc-pump, installation

Bryggor Hillingen

Norrbyliden

Västerfärnebo Hembygdsför
Möklinta bgd

Tärnabadet

Jugansbo bgd

Västerfärnebo

Avloppsinfiltration,

Äventyrsba na, upprustning av byggnader

Sala Motorsportklubb

Sala Heby Golfklubb

Asfaltering tennisbanor,

Aspentorp -tillgängliga

Broddbo sk

Sala Silvergruva AB
stigar

justering stenmjöl

vattentank

Nytt golv, röjsägar, vägbeläggning, stolpbyte, breddning skate

IFK Sala

belysning backe/skidspår

Miljövänlig

Broddboortens bgd

AIK

Fönsterbyte

Radiatorer, golv och Iuftvärmepump

Jugansbo bgd

,skidstuga n, Svedboäng

Belysning och asfalt, hockeyrink, maskinförråd
Spårfräs, snösladd

Ransta lK

Sätra IF

Fönsterbyte, toalett

Gullvalla bgd

,solceller

Trekammarbrunn

Järndammsstugan

Brukshundklubben

Sala 0k

Skyttegillet

renovering

Upprustning/utbyggnad

Sala Folkets Park

Tärna Bgd

klormaskin

Upprustning/ombyggnad/tillgänglighet/övernattning
Tak på byggnaderna mm

Sala Hembygds- o fornm för

Sorf

Ändamål/syfte

Förening/objekt

Kkr

13 885

2 600
540
425
500
210
170
130
250
85
595
350
250
100
130
130
450
150
100
300
120
300

4 500
1 500
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