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Ansökan om stöd, Bollekollen sportklubb
Sammanfattning av ärendet
Bollekollen sportklubb har inkommit med en ansökan om stöd från
kommunen för snötillverkning och preparering av slalombacken på 250
tkr.
Kommunstyrelsen har den 20 april 2015 § 77 återremitterat ärendet
till kommunstyrelseförvaltningen för förbättring av beslutsunderlag.
Därefter har ärendet beretts av bildnings- och omsorgsnämnden som
den 16 juni 2015 § 75 skickade tillbaka ärendet till kommunstyrelsen
för beredning, utan något förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Bollekollen sportklubb är nystartad förening med syfte att bedriva
actionsporter på området Bollekollen slalombacke. Eftersom 2015 var
första säsongen med alpinsport för föreningen så var de mycket osäkra
på om det skulle lyckas att hålla lift och backe öppet men ville ändå
testa och känna på om anläggningen håller för gäster. Det har varit en
mycket kort vintersäsong, men med flera inköp av pistmaskin,
snöskoter och liftinspektioner lyckades klubben hålla öppet för
sportlovsaktivitet under vecka sju, men med stora kostnader för
snötillverkning. Föreningen fick hyra in två stycken högeffektiva
snökanoner för snöproduktion vid högre temperaturer.
Föreningen har sökt stöd från kommunen för snötillverkning och
preparering av slalombacken på 250 tkr. I dialog med föreningen
konstaterades att säsongen har varit mycket kort och backen har
endast kunnat ha öppet två till tre helger och två hela veckor för alpin
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skidåkning. Föreningen är ändå mycket nöjda med att överhuvudtaget
ha kommit igång med hela systemet och ser att det fungerar inför
kommande säsonger.
Kommunfullmäktige fastställde den 12 december 2013 § 165 riktlinjer
för kommunens stöd till föreningar. I gällande riktlinjer kan kommunen
bevilja verksamhetsstöd, investeringsstöd samt driftsstöd till
föreningar. Det är svårt att avgöra vilken typ av stöd som Bollekollens
ansökan avser. Som en av tre delar inom investeringsstödet finns det
så kallade anläggningsstödet som max uppgår till 40 % av verkliga
redovisade kostnader. Enligt riktlinjerna ska en ansökan om
anläggningsstöd lämnas in till kommunkansliet senast 31 januari året
innan bidraget önskas för att bidragen ska kunna behandlas vid
budgetbeslut. Bollekollen sportklubb har lämnat in sin ansökan under
2015 och uppfyller därför inte kriterierna för att beviljas bidrag under
2015. Det är även tveksamt om ansökan uppfyller övriga kriterier för
anläggningsstöd. Beslut om att göra avsteg från riktlinjerna fattas av
kommunfullmäktige.
Beslut om att göra avsteg från gällande riktlinjer är inte vanligt, men
gjordes så sent som den 20 november 2014 § 132. Då var det
Gesebols bygdegårdsförening som ansökte och beviljades pengar för
ombyggnad av bygdegårdens avloppsanläggning.
Bollekollen sportklubb har visserligen lämnat in sin ansökan för sent,
men föreningen är nystartad och de känner inte till riktlinjerna för när
och hur man söker stöd. Bollekollen sportklubb har under året bidragit
till marknadsföring av Bollebygd och kommer i framtiden
förhoppningsvis att bidra till en positiv utveckling av såväl
föreningslivet som hela kommunen. Kommunstyrelsen anser därför att
kommunfullmäktige ska göra ett avsteg från riktlinjerna och behandla
ansökan separat.
För ärendet aktuella handlingar
- Ansökan om anläggningsstöd, Bollekollen sportklubb,
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bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 201505-12
- Ansökan från Bollekollen sportklubb
- Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden 2015-06-16
§ 75
- Stadgar, Bollekollen sportklubb
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 augusti 2015 § 48
Yrkande
David Lidevi (M) föreslår följande ändring:
Dels ska följande mening läggas till beslutet:
”Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige ska göra ett avsteg
från riktlinjer för kommunens stöd till föreningar och behandla ansökan
separat”.
Dels ska första stycket i beslutsmeningen ändras till:
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2015 bevilja
Bollekollen sportklubb anläggningsstöd för 40 % av redovisade
kostnader, dock max 100 000 kr.”
Christer Johansson (M) yrkar bifall till David Lidevis (M) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, dels David Lidevis förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt David Lidevis förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige ska göra ett avsteg
från riktlinjer för kommunens stöd till föreningar och behandla ansökan
separat.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2015 bevilja
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Bollekollen sportklubb anläggningsstöd för 40 % av redovisade
kostnader, dock max 100 000 kr.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Bollekollen
sportklubb anläggningsstöd tas pengarna från kommunstyrelsens
ofördelade budget.
Skickas till: Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

