MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-02-10

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan, Kommunhuset kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter

Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Christer Grähs (förvaltningschef)
Jenny Johansson (utvecklingsledare)
Erik Wikström (sekreterare)
Tim Christensen (controller)

Utses att justera

Christer Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2022-02-10

Protokollet omfattar

§27

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Erik Wikström

Ordförande

................................................
Birgitta Årzén

……………………………………….

Justerande

................................................
Christer Johansson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
2022-02-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
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Underskrift

2022-02-10

Datum för anslags
nedtagande

2022-03-04

Kommunhuset
.................................................
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Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2022 – nytt ändamål
(2021 KFN0232)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Hylte
sportskyttars önskemål om att få använda beviljat investeringsbidrag för 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.
Kultur- och folkhälsonämnden har beviljat Hylte sportskyttar investeringsbidrag för 2022.
Föreningen har nu inkommit med önskemål om att få använda det beviljade bidraget till annat
än det som man ursprungligen angav i ansökan.
Föreningen har blivit beviljade medel för att investera i viltmål till sin skjutbana. Med hjälp
av andra finansiärer har man gjort investeringen på egen hand och vill nu kunna använda de
beviljade medlen, 150 tkr, för att göra andra investeringar som behövs på anläggningen.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag 2022 - nytt ändamål
 Kompletterad ansökan Hylte sportskyttar 2022-01-23
Paragrafen är justerad
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