Författningssamlingen Regler för stöd till investeringar i föreningsdrivna anläggningar

Författningssamling för Gotlands kommun

REGLER FÖR STÖD TILL INVESTERINGAR I FÖRENINGSDRIVNA
ANLÄGGNINGAR
Antagna av kommunfullmäktige 1991-04-15.
Kommunfullmäktige har 1998 11 12 (§ 165) beslutat att kommunens stöd ska utgå i form av villkorat
investeringsbidrag. Stödformen ränte- och amorteringsfritt lån har upphört.
Nya regler är under utarbetande.
1

Kommunalt stöd till investeringar i föreningsdrivna anläggningar i Gotlands kommun
kan ges som bidrag eller lån. Beslut om stöd fattas av kommunfullmäktige. Kultur- och
fritidsnämnden* skall göra en bedömning av den beräknade kostnaden i förhållande till
exempelvis utnyttjandet av anläggningen och anläggningens målgrupp.

2

Anläggningen skall på skäliga villkor och i skälig omfattning hållas tillgänglig för
upplåtelse åt varje inom orten verksam organisation eller grupp med organiserad
verksamhet. Anläggningen skall drivas utan enskilt vinstintresse. Fastigheten bör innehas
med äganderätt.

3

Det kommunala stöder bör uppgå till högst 70 % av den beräknade totalkostnaden, dock
högst 200 000 kr. Lån kan vara helt eller delvis ränte- och amorteringsfritt. Stödet kan
även ges som enbart bidrag.
Stödet kan ej ges till samma anläggning inom fem år från utbetalningen av föregående
stöd, om ej särskilda omständigheter föreligger.
Kommunalt bidrag till drift av anläggningen beslutas av kultur- och fritidsnämnden inom
av kommunfullmäktige fastställt anslag.

4

Ansökan om stöd administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Till ansökningar om
stöd skall bifogas kostnadsberäkningar och ritningar utförda av kultur- och
fritidsförvaltningen godkänd konsult. Beslut om driftbidrag och investeringsbidrag upp
till 50 000 kr fattas av kultur- och fritidsnämnden. Övriga investeringsbidrag beslutas av
kommunstyrelsen. Ansökan om investeringsbidrag får inte delas upp på flera
ansökningar utan ska behandlas samlat.
Kultur- och fritidsnämnden skall göra en verksamhetsmässig, teknisk och ekonomisk
granskning av ansökningarna och därefter beträffande stöd till investeringar på 50 000 kr
och däröver med eget yttrande överlämna dessa till kommunstyrelsen senast den 1 juli
resp år.
Investeringsobjekt får igångsättas först när beslut om bidrag föreligger.

5

Förslag till beslut om stöd fattas i kommunstyrelsen i samband med behandlingen av
årsbudgeten. Till grund för kommunstyrelsens ställningstagande ligger förslag från
budgetberedningen.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/pesm/Skrivbor...okument/författnng/avtal%20betämmelser/BIDR-ANL.HTM (1 av 2)2007-02-01 14:51:58

Författningssamlingen Regler för stöd till investeringar i föreningsdrivna anläggningar

Not: * Kultur- och fritidsnämnden och dess kultur- och fritidsförvaltning har sedan 1992-01-01 ersatt
fritidsnämnden och fritidskontoret.
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