Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

KFan-106
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

2020

Anne Marie og Mia

2021

2022

2023

900

900

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Multikulturbane i Ranum

Profitcenter & F3-niveau

F3: 3.18

Beskrivelse:
Ranum Multikulturhus ansøger om tilskud på 900.000 kr. til etablering af en multikulturbane i Ranum.
Ranum Multikulturhus har et ønske om at udvide faciliteterne med en udendørs multikulturbane til gavn for
både organiserede og uorganiserede brugere. Der ønskes etableret ny løbebane, håndbold-beach baner og
dræn.
Projektet er estimeret til at koste 1,6 mio. kr. Finansieringsplanen forventes som følgende i hele kr.:
Finansiering af Multikulturbanen
Teknik- og Økonomiforvaltningen (Vesthimmerlands kommune)
Ansøgning til Himmerlands Fonden
Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget (Vesthimmerlands kommune)
Ranum Multikulturhus
I alt

200.000 kr.
100.000 kr.
900.000 kr.
400.000 kr.
1.600.000 kr.

Projektet har fået tilsagn om tilskud fra Teknik- og Økonomiforvaltningen.
Ranum Multikulturhus har et formaliseret samarbejde med flere lokale institutioner og klubber, der alle bakker
op om ønsket til en ny multikulturbane. Bl.a. kan nævnes Ranum skole, I.K.Vest, Ranum Efterskole College,
HIF Aalestrup og Asylcentret.
Det er oplyst at arbejdet er igangsat.
Ansøgningen er vedlagt som særskilt bilag.
Ingen afledt drift.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget er med til at understøtte Kommunens tre fokusområder:
Medvirke til at styrke og fremme det sunde, fysiske og mentale liv for vores borgere.
Medvirke til at tiltrække og fastholde arbejdskraft – bosætning – i mindre grad ved at stille faciliteter til
rådighed.
Fremme muligheder for kommunens børn og unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Ingen
Konsekvenser for service til borgerne:
Ranum Multikulturhus ønsker at fremme og udvikle idrætsfaciliteter for borgerne i og omkring området.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

