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Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag Rydögården
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Rydöbruks samhällsförening bidrag för takomläggning av
Rydögården med 30 % av den av Boverket beslutade godkända kostnaden, dock maximalt 90 000 kr.
Beslutet gäller under förutsättning att Boverket också beviljar bidrag. Finansiering sker via
kommunstyrelsens reserv.
Kommunstyrelsen uppmanar samhällsföreningen att undersöka möjligheten att ansöka om
bygdemedel hos Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet
Rydöbruks samhällsförening har sökt bidrag för omläggning av tak på Rydögården i Rydöbruk. Man
har under förra året konstaterat att yttertaket är i så dåligt skick att det behöver bytas ut. Taket är inte
bytt sedan huset byggdes 1959. Man uppskattar den totala kostnaden för takbytet till mellan 250375 000 kr. Man ansöker om ett bidrag på 150 000 kr av kommunen.
Rydögården hyrs ut till privatpersoner, föreningar och företag. Lokalen används även som fritidsgård
och reservlokal för Rydöbruks skola.
Föreningen har sökt, och blivit beviljade 75 000 kr i bidrag från Södra Hestra Sparbank via något som
heter ”Bygdens bank”.
Föreningen håller på att söka ”Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler” från Boverket.
Föreningen ansöker om 300 000kr. Investeringsbidrag från Boverket kan lämnas med högst 50 procent
av den godkända kostnaden. För att få beviljat investeringsbidrag från Boverket krävs det att
kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden.
Arbets- och näringslivsnämnden rekommenderar att kommunstyrelsen beviljar Rydöbruks
samhällsförening bidrag för takomläggning av Rydögården med 50 % av den av Boverket beslutade
godkända kostnaden, dock maximalt 150 000 kr. Beslutet gäller under förutsättning att Boverket också
beviljar bidrag med resterande 50 %.
Kommunledningskontoret har även varit i kontakt med Länsstyrelsen i Hallands län för att undersöka
vilka föreningar som kan söka så kallade bygdemedel. Enligt handläggaren på länsstyrelsen skulle den
här typen av renovering kunna falla inom ramen för bygdemedel. Bygdemedel är pengar som kan
sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till
reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att
söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Handlingar i ärendet
Ansökan renovering Rydögården
Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-20
Dnr 2018 KS0412

§95 KSAU Ansökan om bidrag - renovering Rydögården
§38 ANN Ansökan om bidrag - renovering Rydögården

Beslutet skickas till
Rydöbruks samhällsförening
Ekonomienheten

Per Borg
Kommundirektör

Emma Gröndahl
Informations- och kanslichef

2 (2)

