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Kultur-och fritidsnämnden

Omfördelning av ej utnyttjade medel från 2014 års tillfälliga
investeringsbidrag
Kultur- och fritidsnämnden tilldelades av kommunstyrelsen i slutet av 2014 en summa på 2 mkr i
tillfälligt investeringsbidrag att fördela till föreningslivet i Ale. Pengarna skulle fördelas enligt ett
ansökningsförfarande och särskild vikt skulle läggas vid de ansökningar som var riktade mot barn
och ungdomar samt åtgärder som underlättar tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Föreningar som av kultur- och fritidsnämnden tilldelades medel hade
möjlighet under att mot uppvisande av kvitto, faktura eller motsvarande få kompensation för sina
kostnader upp till beslutat belopp.
I den sammanställning som gjorts per den 31/12 2015 så finns det fortsatt medel kvar.
Anledningen till detta är kombination av olika faktorer. Vissa föreningar har av olika anledningar
valt att inte använda pengarna och därmed har heller ingen utbetalning kunnat göras. En del
åtgärder har kostat mindre än det belopp som beslutades av KFN vilket medför att
mellanskillnaden fortsatt finns kvar som avvikelse. Några få åtgärder har lösts av Ale kommun
vilket gör att föreningen ändå kan tillgodoräkna sig mervärdet av beslutad åtgärd dock utan att
detta belastar investeringsbidraget.
Av de ursprungliga 2 mkr kvarstår 144 104 kr. Ambitionen är att de skall komma föreningslivet till
del enligt intentionen med kommunstyrelsens tilldelning. I bifogad bilaga finns förslag på tilldelning
av kvarvarande investeringsmedel till föreningslivet. Förslaget är framtaget efter genomlysning av
tidigare ansökningar av det tillfälliga investeringsbidraget 2014 samt att nyinkomna ansökningar
som följer det av kommunfullmäktige beslutade reglerna för tillfälliga investeringsbidrag har
beaktats i förslag till tilldelning.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela kvarvarande investeringsmedel enligt sektorns
förslag.
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Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering

Enheten föreningar och anläggningar
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