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Vitådalenskoter.p02

Dnr 12.18-806

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel
Från länsstyrelsen har översänt ansökningar om bidrag ur fonden
”Bygdemedel” för yttrande.
Kommunens beredningsgrupp har behandlat föreliggande ansökningar
vid sammanträde 2012-01-19.
Närvarande vid beredningsgruppens sammanträde har varit från:
Stadsbyggnadskontoret
Anders Dahlstål, Förvaltningschef
Utvecklingskontoret
Håkan Wiklund, Omvärldsbevakare
Fritidsförvaltningen
Helén Wiklund Wårell, Förvaltningschef
Fritidsförvaltningen,
Ronald Gustafsson föredragande av ärenden.
Tekniska förvaltningen, Parkchef Stefan Johansson, har delgivit tekniska
förvaltningens synpunkter på ansökningarna till föredragande per telefon.
Ansökan nr 331, Vitådalens skoterklubb,
Köp av pistmaskin för preparering av skoterleder.
(Lst dnr. 208-11212-11)
Beräknad kostnad:
Sökt belopp:
Egeninsats:
Bidragsberättigad sökande:
Bidragsberättigat projekt:

200 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
Ja
Ja

Kommentarer: Enligt reglerna för bidrag från fonden bygdemedel bör
beviljat bidrag inter överstiga 70% av beräknad kostnad för projektet eller
objektet. Bidraget för denna ansökan bör med anledning av ovanstående
inte överstiga 140 000 kronor.
Luleå kommun ger årligen bidrag till drift, skötsel och underhåll av
”godkända” snöskoterleder. Avsatta medel fördelas av föreningarna själva
i förhållande till längden leder som prepareras av respektive förening.
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Tilldelade medel ska förutom drift, skötsel och underhåll även omfatta
kostnader för de redskap som erfordras. Med anledning av detta bör
inte bidrag beviljas för en pistmaskin
Beredningsgruppens förslag till beslut
Beredningsgruppen föreslår fritidsnämnden rekommendera länsstyrelsen
besluta att
- avslå Vitådalens Snöskoterklubbs ansökan om bidrag ur fonden
bygdemedel till inköp av pistmaskin.

Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta
- enligt beredningsgruppens förslag.
_____

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar länsstyrelsen besluta att
-

avslå Vitådalens Snöskoterklubbs ansökan om bidrag ur fonden
bygdemedel till inköp av pistmaskin.
_____

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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