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Mikael Winge, Föreningsutvecklare
Tel. 0345-180 09

Arbets- och
näringslivsnämnden

E-post: Mikael.Winge@hylte.se

Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2019 – nytt
ändamål
Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna föreningarnas önskemål om att få använda
beviljat investeringsbidrag till nytt ändamål.

Beskrivning av ärendet
Årligen kan kommunens föreningar söka investeringsbidrag. Bidrag utgår till förening som avser att
göra investeringar på egna anläggningar. Bidrag utgår efter särskild prövning till:




Iordningställande eller upprustning av föreningsägda idrottsanläggningar och motionsbanor
belägna i Hylte kommun
För om- och nybyggnad av föreningsägda klubbhus och dylikt belägna i Hylte kommun
För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en
varaktighet på minst fem år.

Hylte Bouleklubb och Hylte sport & event sökte, och blev beviljade, investeringsbidrag för 2019.
Bägge föreningarna har nu inkommit med önskemål om att få använda det beviljade bidraget till annat
än det som man ursprungligen angav i ansökan.
Hylte sport & event sökte bidrag för att göra investering i en träningsmatta. Nu har man fått
information från leverantören att mattan man tänkt investera i inte går att kombinera med de
träningsredskap man använder då det innebär ett ökat, onaturligt slitage på mattan. Man önskar istället
använda det beviljade bidraget till att investera i nya träningsredskap.
Hylte Bouleklubb sökte bidrag för att göra investeringar i sina anläggningar. Bland annat renovering
av sittbänkar vid klubbstugan på Örnvallen och ommålning av boulehallen. I höstas utsattes man för
ett inbrott på Örnvallen. Man önskar därför att få använda det beviljade bidraget till att bekosta den
återställning av skador som inbrottet medförde. Man har bland annat fått införskaffa en ny ytterdörr.

Handlingar i ärendet
2018 ANN0285 § 76 ANN Investeringsbidrag för idrottsföreningar och hembygdsgårdar 2019.pdf
Förslag till investeringsbidrag 2019.pdf
Ändring bidrag inköp – Hylte sport & event.pdf
Hylte bouleklubb ansökan investeringsbidrag 2019.pdf
Hylte sport & event ansökan investeringsbidrag 2019.pdf
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Beslutet skickas till
Föreningsutvecklare
Hylte bouleklubb
Hylte sport & event

Christer Grähs
Arbets- och näringslivschef
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