MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-04-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Henrik Erlingson (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Johan Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Ulrika Hjort
(Ekonomichef)

Utses att justera

Johan Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§106

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Johan Edenholm (KV)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-04-19

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................
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§106

Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered
2015 KS0319
Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att begära in en riktig offert från föreningen på
vad renoveringen skulle kosta.

Beskrivning av ärendet
Drängsereds samhälls- och bygdegårdsförening har för avsikt att under 2016 höja standarden på vår
bygdegård genom att renovera kök och slipa alla parkettgolv. Nuvarande kök är gammalt och delvis
renoverat någon gång tidigt 90-tal. För att detta ska vara ekonomiskt genomförbart tänker föreningen
ansöka om medel hos Boverket. Ett av villkoren för att detta ska godkännas är att kommunen är med
och stöttar med 30% av den totala kostnaden. Boverket står för 50% och föreningen står för resterande
20%. Den totala summan för projektet är beräknad till 349 750 kr inkl. moms. Om ansökan beviljas
skulle Hylte kommun i så fall stå för 104 925 kr.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet vid sammanträdet 22 mars för att kommunledningskontoret
skulle ta fram hur mycket kommunen har gett till bidrag till bygdegårdsföreningar senaste 5 åren.

Handlingar i ärendet
 §64 KSAU Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered
 Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered
 VB: Bidrag Drängsered (2/2)
 §336 Bidragsansökan Drängsereds samhälls- och bygdegårdsförening
 Protokollsutdrag §15 ANN Bidragsansökan Drängsereds bygdegård
 Ärendebeskrivning sammanställning bidrag till bygdegårdsföreningar 2011-2015
Yrkande
Ronny Löfquist (S): Kommunledningskontoret får i uppdrag att begära in en riktig offert från
föreningen på vad renoveringen skulle kosta.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner
att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.
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