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Kulturnämnden 

Ansökan från Hagby bygdegårdsförening om medfinansiering till 
ombyggnad av samlingslokal, med anledning av ansökan till Boverket 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bifalla Hagby bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med högst 1 121 250 kr, 
under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan, samt 

att överlämna till kommunstyrelsen att besluta om finansiering. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har per 2015-01-01 övertagit ansvaret för olika stöd till kommunens 
bygdegårdar. För medfinansiering med anledning av ansökningar om investeringsbidrag för 
allmänna samlingslokaler till Boverket krävs kommunal medfinansiering om minst 30 % av 
sökt summa. Den kommunala finansieringen ligger i finansförvaltningens oförutsedda 
utgifter. Hagby bygdegårdsförening söker medel för standardhöj ande reparation och 
ombyggnad av bygdegården. Föreningens ansökan var Boverket tillhanda 31/12, och 
kommunens beslut kommer att utgöra en kompletterande bilaga, vilken ska vara Boverket 
tillhanda senast 29/2 2016. 

Ärendet 
Hagby bygdegårdsförening inkom 2015-12-28 med en ansökan om medfinansiering på 
1 121 250 kr avseende åtgärder i föreningens bygdegård. Totala kostnaden för standard-
höjande åtgärder och ombyggnad är 3 737 500 kr. (se bifogade bilagor). Reglerna för 
Boverket medger en finansiering från myndighetens sida med 50 % av de totala kostnaderna, 
förutsatt ett bidrag från kommunen med 30 % och en självfinansiering på 20 %. 

Syftet med investeringen är att öka lokalens attraktivitet och därmed öka verksamheten, 
framför allt för och tillsammans med barn och unga. Man planerar energibesparande åtgärder 
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i form av tilläggsisolering och nytt värmesystem, renovering av el, VVS och stora delar av 
lokalen, åtgärder för brandsäkerhet i form av ny brandstege och utrymningsväg samt åtgärder 
för tillgänglighet genom ombyggnad av en toalett. 

Bygdegården nyttjas idag av flera olika aktörer i närområdet och från andra platser. Framför 
allt kyrkan, genom Balingsta Pastorat, har mycket barn- och ungdomsverksamhet i lokalerna, 
men bygdegården nyttjas även av Hagby IK till möten och lägerverksamhet. Man hyr också ut 
bygdegården till studentföreningar i Uppsala, och ser det som en viktig länk mellan stad och 
land för en ökad ömsesidig förståelse. 

I liknande ärenden har Uppsala kommun ställt sig positivt till ansökningarna då det stärker 
lokalsamhället, varför kulturförvaltningen föreslår att ansökan bifalles i den del som gäller 
medfinansiering av kommunen med högst 1 121 250 kr, under förutsättning att Boverket 
beviljar föreningens ansökan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbidraget finansieras, liksom tidigare, genom beslut av kommunstyrelsen. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga. 	Ansökan från Hagby bygdegårdsförening. 
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