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Ansökan från Viksta bygdegårdsförening om kommunal medfinansiering 
och borgen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
  
att bifalla Viksta bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med ett högsta belopp 
om 1 347 750 kronor 
 
att medfinansiering sker under förutsättning av att Boverket beviljar föreningens ansökan 
samt 
 
att avslå ansökan i den del den avser kommunal borgen för byggnadskreditiv. 
 
Ärendet 
Viksta bygdegårdsförenings har den 10 december 2012 inkommit med en ansökan om 
medfinansiering på 1 347 750 kronor avseende investering i befintlig samlingslokal. Totala 
investeringen för utbyggnad och övriga åtgärder är i ansökan angiven till nära 4,5 mnkr, 
(bilaga 1). 
 
Bidraget från kommunen är en förutsättning för att kunna få ett investeringsbidrag från 
Boverket. Viksta bygdegårdsförening söker investeringsbidrag från Boverket på 50 procent av 
investeringen vilket motsvarar 2 246 250 kronor. Föreningen ska självt svara för 898 500 
kronor i form av eget arbete, vilket motsvarar 20 procent av investeringen. 
 
Föreningen ansöker även om att Uppsala kommun ska lämna en borgen på det 
byggnadskreditiv som föreningen kommer att behöva för genomförande av om- och 
tillbyggnaden. 
 
Föredragning 
Syftet med investeringen är dels att förbättra tillgängligheten till lokalen för personer med 
funktionsnedsättning dels att bygga om köket för att kunna möta efterfrågan från dem som idag 
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hyr av föreningen. Med en bättre anpassad lokal ser föreningen möjlighet till utökade 
användningsområden för såväl föreningslivet som barn och unga i närområdet. Föreningen 
lyfter fram de möjligheter till samspel med den närbelägna idrottspatsen och bygdegården där 
en renoverad gård kn vara en del att erbjuda även tillresande idrottsföreningar en mer 
heltäckande service. Medlemmarna i bygdegårdsföreningen tar själva ansvar för 
samlingslokalens skötsel och underhåll i samspel med en del av brukarna. 
 
I liknande ärenden har Uppsala kommun ställts sig positivt till ansökningarna då det stärker 
lokalsamhället varför kommunledningskontoret föreslår att ansökan ska bifallas i denna del. 
 
Föreningen har även ansökt om en kommunal borgen för det byggnadskreditiv som den 
behöver för genomförande av åtgärderna i bygdegården. För frågor om borgen har Uppsala 
kommun en borgensprincip antagen av vilken det framgår att borgen ska medges restriktivt 
och om så sker ska den risk som en borgen medför minimeras. 
 
Villkoren för att kunna bevilja borgen är följande: 
 
– de lån som borgen avser ska vara avsedda för en investering 
– låntagaren ska kunna lämna en säkerhet för borgen 
– låntagarens kreditvärdighet ska vara tillfredställande. 
 
Borgensbeslutet ska enligt principerna även innehålla en begränsning i tiden varvid borgen 
som längst kan gälla i sex år, en borgensavgift ska tas ut om 0,5 procent av det belopp som 
borgen avser samt att borgen tecknas i form av s.k. enkel borgen. Enkel borgen innebär att 
långivaren alltid ska kräva låntagaren före det att borgensmannen kan uppmanas att infria sin 
borgen. 
 
Vid borgensbeslut ska det även finnas en amorteringsplan för det lån som borgen avser. I det 
fallet att amorteringsplanen anger att ingen amortering ska ske ska detta framgå före det att 
borgensbeslutet fattas. 
 
Föreningen uppfyller inte villkoren för borgen då de åtgärder som genomförs är om- och 
tillbyggnad i en befintlig fastighet. I tidigare ärenden av det slag som föreningens ansökan 
avser har frågan om borgen inte aktualiserats. Med ett positivt beslut från Boverket och 
kommunen har föreningen sådana säkerheter som en finansiär rimligen kan godta. 
Borgensframställan bör därför avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser och dess finansiering 
Investeringsbidraget finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2013. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 






































