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Förslag på tillfällig stödform för upprustning 
av lokaler på landsbygden  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att  anta föreslagen riktlinje för tillfälligt stöd till upprustning av samlingslokaler på 
landsbygden. 

 

Sammanfattning 
Kulturnämnden uppdrog 2018-11-26 §115 åt kulturförvaltningen att återkomma med 
förslag på särskild stödform för upprustning av lokaler på landsbygden för 
kulturverksamhet med fokus på barn och unga. Kulturnämnden beslutade att 
stödformen skulle finansieras med överblivna medel från ett icke-realiserat 
investeringsbidrag. Ett tillfälligt stöd föreslås som lokalhållande ideella föreningar kan 
söka för upprustning avseende kulturverksamhet med fokus på barn och unga. 

 

Ärendet 

Beredning 

Kulturnämnden har i Mål och budget 2019-2021 ett uppdrag att utveckla barns och 
ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och på den fria tiden. Tidigare 
utredningsarbete visar att det finns ett stort behov av att kartlägga och utrusta lokaler 
för kultur för barn och unga i kommunen, framför allt på landsbygden.  

Kulturnämnden uppdrog 2018-04-24 §40 åt kulturförvaltningen att genomföra en 
inventering av kulturlokaler på landsbygden med fokus på barns och ungas kultur, 
samt att återkomma med eventuella förslag på åtgärder efter genomförd inventering.  
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Inventeringen genomfördes under hösten 2018.  Inventeringen visade på en brist på 
lämpliga kulturlokaler i närheten av barn- och ungdomsverksamhet på landsbygden i 
Uppsala kommun, men fann att de bäst lämpade lokalerna för barnkulturprogram 
fanns hos bygdegårdar, lokaler inom Våra gårdar eller liknande föreningsägda lokaler.  

Inventeringsarbetet synliggjorde olika behov av upprustning av lokalerna för att kunna 
fungera optimalt för kulturverksamhet. Riktade utrustningsstöd till lokalhållande 
föreningar skulle förbättra redan goda förutsättningar för arrangemang av barnkultur. 

Kulturnämnden uppdrog 2018-11-26 §115 åt kulturförvaltningen att återkomma med 
förslag på särskild stödform för upprustning av lokaler på landsbygden för 
kulturverksamhet med fokus på barn och unga. I föreliggande ärende föreslås ett 
tillfälligt stöd som lokalhållande föreningar kan söka för upprustning som möjliggör 
kulturverksamhet. 

Kulturnämnden har överblivna medel som ursprungligen överförts från 
kommunstyrelsen, och som utgör en rest från ett icke-realiserat investeringsbidrag 
beslutat 2012-03-07 § 47 (KSN-2011-0625), avseende kommunal medfinansiering vid 
ansökan till Boverket.  

Kulturnämnden beslutade 2018-11-26 §115 att dessa medel skulle användas till den 
tillfälliga stödformen. Medlen uppgår till 1 118 tkr och har hittills kunnat överföras 
mellan budgetår, men på grund av nya ekonomiska rutiner måste medlen förbrukas 
under 2019. Stödet föreslås därmed till en tillfällig stödform med en utlysningsomgång. 

Den föreslagna stödformen beslutas enligt samma rutin som ordinarie upprustnings-
stöd till allmänna samlingslokaler i kulturnämndens delegations- och arbetsordning 
2019-03-27 §39 7.3.7. 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen tillfällig stödform finansieras inom ramen för kulturnämndens budget 2019.  

Beslutsunderlag 

Bilaga Riktlinje för tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 
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Inledning 
I Uppsala kommun ska barn och unga ha möjligheter att utöva och uppleva kultur i 
skolan och under sin fria tid. En viktig faktor för barns och ungas möjligheter att ta del 
av kultur är tillgång till lokaler. På landsbygden spelar bygdegårdar och liknande 
föreningsägda lokaler en viktig roll för att tillgängliggöra barns och ungas kultur.  

Syfte 
Genom ett riktat upprustningsstöd till ideella föreningar med samlingslokaler lämpade 
för kulturprogram förbättras förutsättningarna för arrangemang av barnkultur på 
landsbygden.  

Omfattning 

Vilka kan söka stödet? 
Stöd kan sökas av lokalhållande ideella föreningar i Uppsala kommun, om lokalerna 
ligger utanför Uppsala stad och används till publika evenemang med fokus på barn och 
unga, eller program riktade till närliggande förskolor och skolor. 

För att beviljas stöd måste den sökande föreningen 

• ha ett eget organisationsnummer, 
• ha ett plus- eller bankgironummer i föreningens namn, 
• ha ett eget namn och stadgar som föreningen har antagit på ett årsmöte, 
• ha en förteckning över medlemmarna samt ha egen styrelse och ekonomisk 

förvaltning, 
• ha uttryckt i stadgarna att den som instämmer i föreningens mål har rätt till 

medlemskap och deltagande i föreningens verksamhet, 
• vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, 
• ha en verksamhet som inte leder till diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
samt 

• vara skuldfri hos Skatteverket och kommunen. 

Definition och begrepp 

Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras allt utanför 
Uppsala stad som landsbygd. 

För vad kan man söka stödet? 
Stödet syftar till sådan upprustning av samlingslokaler utanför Uppsala stad, vilken 
möjliggör evenemang och andra kulturprogram, med fokus på barn och unga. 



Sida 3 (4) 

När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som 
främjar  

• ett utökat utbud av kulturaktiviteter i lokalsamhället,  
• tillgång till lokaler för kultur för närliggande förskolor och skolor, 
• barns och ungas eget skapande,  
• tillgänglighet för alla, 
• samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. 

Stöd beviljas inte till insatser  

• som främjar enbart en förenings interna medlemsverksamhet, 
• med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet,  
• som redan genomförts vid tiden för ansökan. 

Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till den insats 
för vilken man söker stöd. 

Villkor för stödet 

Ansökan 
Stödet söks på särskild blankett som finns att hitta på Uppsalas kommuns hemsida. I 
ansökan ska sökande ange ändamål för det sökta stödet, planerad tidsperiod för 
genomförande och en budget med förväntade intäkter, kostnader och egeninsats.  

En förening som söker stöd från kulturnämnden för första gången ska bifoga stadgar 
och de senaste årsmöteshandlingarna till sin ansökan. Ansökan ska vara underskriven 
av behörig firmatecknare. 

Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 6 december 2019. För sent 
inkommen ansökan behandlas inte.  

Beslut 
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden. Bidraget betalas ut när beslutet är fattat. 

Spridning 
I marknadsföringen av upprustningsprojekt med beviljat stöd ska det framgå att det 
sker med stöd från Uppsala kommun. 

Redovisning 
Efter avslutat projekt sker redovisning på särskild redovisningsblankett som 
underskriven av behörig firmatecknare skickas till kulturnämnden. Redovisningen ska 
vara kulturförvaltningen tillhanda efter avslutat projekt, enligt anvisningar i samband 
med beslut.  

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförda insatser och en 
sammanställning över slutliga intäkter, kostnader och egeninsats. Kommunen kan 
begära in kvitton, fakturor, resultat- och balansräkning vid behov.  
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Förändringar i verksamheten 

I det fall verksamheten skjuts upp, läggs ner, avsevärt förändras eller medel inte 
används ska kulturnämnden omedelbart meddelas. Återbetalningsskyldighet kan 
föreligga om oriktiga uppgifter har lämnats i ansökan samt om stödet används i strid 
mot gällande regler och riktlinjer eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan. 
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