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Kommunledningskontoret
Till Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Ansökan om Aktivitetsbidrag – Götaström Classic Motor
2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 25 tkr till evenemanget Götaström Classic Motor
2020. Medel tas från befintlig ram för kommunstyrelsens verksamheter.
Sammanfattning av ärendet
Götaströms Fordonshistoriska klubb har ansökt om ett aktivitetsbidrag på 25 tkr i syfte att
arrangera en större träff som kan komma att bli ett återkommande nationellt evenemang som
arrangeras i kommunen. Evenemanget kommer att hållas på Vaggeryds travbana den 23 maj i
samarbete med tidningen Classic Motor. Klubben har cirka 550 medlemmar och tidningen
Classic Motor har en upplaga på 45 000.
Förutom stor publicitet förväntas evenemanget locka många besökare både från regionen och
övriga Sverige och kan ge positiva effekter med försäljning och övernattningar.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ett bidrag på
25 tkr.
Ärende
1. Bakgrund: Götaströms Fordonshistoriska klubb ansöker om ett aktivitetsbidrag för att
arrangera en större nationell fordonsträff vid Vaggeryds travbana.
2. Ekonomiska konsekvenser: Föreningen ansöker om 25 tkr för evenemanget. Evenemanget
förväntas ge stor publicitet och har potential att bidra till positiva effekter via handel och
övernattningar.
3. Politiska mål kopplade till ärendet: Evenemanget kopplar till tre av kommunfullmäktiges
övergripande mål om att kommunen ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och
tillväxt i hela kommunen, ett varierat näringsliv, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv.
4. Agenda 2030: Ingen särskild koppling till Agenda 2030.
5. Samråd: Evenemanget kommer ske i lokal samverkan mellan föreningsliv och handel.
6. Uppföljning och utvärdering: Evenemanget ska utvärderas tillsammans med inblandade
aktörer.
7. Förvaltningens helhetsbedömning: Förutom stor publicitet förväntas evenemanget locka
många besökare både från regionen och övriga Sverige och kan ge positiva effekter med
försäljning och övernattningar.
8. Beslutsunderlag: Skrivelse från Götaströms fordonshistoriska klubb daterad 2020-01-10
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Beslutet ska skickas till
Götaströms Fordonshistoriska klubb, Christer Malmborg

Handläggare
Torbjörn Åkerblad, kanslichef
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