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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Godkänna att bidrag beviljas till Ekerö IK med 3 000 000 kr för anläggande av ett
temporärt idrottstält avsett för inomhusidrott.
2. Ge förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att träffa en
överenskommelse med företrädare för Ekerö IK som reglerar villkoren för bidraget, vilket ska
reglera krav på återbetalningsskyldighet om idrottstältet inte anläggs och används för
inomhusidrott samt i vilken utsträckning Ekerö IK´s tillgång till övriga halltider för
inomhusidrott ska minska. Avtalet ska även reglera vad som ska ske med tältet efter dess
avetablering.
3. I fall etablering av tältet inte genomförs ska Ekerö IK återbetala hela bidragssumman
minus de kostnader de haft för bygglovsansökan till Ekerö kommun.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett stort behov av fler idrottshallar i kommunen och en tydlig politisk vilja att det
ska byggas fler, vilken har uttryckts bland annat i målen för mandatperioden. Ekerö IK har
givits möjlighet att arrendera mark av Lidl Sverige ab för anläggande av ett temporärt tält för
inomhusidrott. Föreningen ansöker nu om ett bidrag för detta.
En tältlösning av det slag som föreningen söker bidrag för, skulle förutom att förbättra
halltillgången för föreningen också frigöra tider i andra hallar som kan nyttjas av andra
idrottsföreningar i kommunen. Tältlösningen skulle således skapa bättre förutsättningar till
träningstider för andra idrottsföreningar som nyttjar samma idrottshallar som Ekerö IK.
En kostnad som motsvarar ca en tredjedel av inköp av tält är den bidragsnivå som varit
vägledande i diskussionerna mellan Ekerö IK och Kultur- och fritidsförvaltningen, vilken då
blir 3000 000 kr.

Tjänsteutlåtande
2021-12-03
Ekerö IK ansvarar i sin helhet för projektet, vilket omfattar övrig finansiering, projektering
och projektledning av hela arbetet med anläggandet av tältet, bygglovsansökan,
arrendeavtal med extern part samt övriga driftskostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Ianspråkstagande av budgetmarginal - Idrottstält - Ekerö IK, 2021-12-03.
Bilaga 1. EIK Ansökan om bidrag.
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