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Kulturnämnden 
 

Ansökan om kommunal medfinansiering med anledning av ansökan till 
Boverket 2018 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  bifalla Föreningsgårdens Ekolnsnäs ansökan om medfinansiering med 30 procent av 
investeringskostnaden, med ett högsta belopp om 203 513 kr, under förutsättning att Boverket 
beviljar föreningen bidrag. 
 
 
Sammanfattning 
Kulturnämnden har handläggningsansvaret för medfinansiering med anledning av 
ansökningar om investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler till Boverket. För att 
lokalhållande organisationer ska kunna erhålla Boverkets investeringsbidrag för allmänna 
samlingslokaler krävs kommunal medfinansiering om minst 30 procent av den totala 
beräknade kostnaden. Föreningsgården Ekolnsnäs har ansökt om kommunal medfinansiering 
på upp till 203 512,50 kr avseende investering i befintliga samlingslokaler. 
 
 
Ärendet 

Bakgrund 

Kulturnämnden har handläggningsansvaret från kommunstyrelsen för medfinansiering med 
anledning av ansökningar om investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler till Boverket. 
Medel om 1 500 tkr har för 2018 överförts till kulturnämndens budget för eventuellt 
inkommande och beviljade ansökningar. För att lokalhållande organisationer ska kunna 
erhålla Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler krävs beslut om kommunal 
medfinansiering om minst 30 procent av den totala beräknade kostnaden. Boverket beviljar 
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stöd om 50 procent av investeringskostnaden, och föreningen ska själv svara för resterande 20 
procent.  
 

Ansökan från föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 

Den ideella föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs inkom 27 november till kulturnämnden 
med en ansökan om kommunal medfinansiering på 203 512,50 kr avseende åtgärder i 
föreningsgården. Den totala investeringskostnaden är i ansökan angiven till 678 375 kr. Man 
planerar tillgänglighetsåtgärder i form av installation av hiss i lokalerna. Syftet med 
investeringen är att öka lokalernas tillgänglighet och därmed nyttjandegraden av lokalen. 
Föreningsgården Ekolnsnäs nyttjas idag av flera olika aktörer men har som huvudmålgrupp 
föreningar med verksamhet för personer med olika former av funktionsnedsättningar.  
 

Förvaltningens bedömning 

I liknande ärenden har Uppsala kommun ställt sig positiv till medfinansiering, då ett rikt 
föreningsliv stärker lokalsamhället, varför kulturförvaltningen föreslår att Föreningsgården 
Ekolnsnäs ansökan om kommunal medfinansiering bifalles med 30 procent av den slutliga 
investeringskostnaden, under förutsättning att Boverket beviljar föreningen bidrag och att 
kommunens medfinansiering uppgår till högst 203 513 kr. Kommunens beslut kommer att 
utgöra en kompletterande bilaga till föreningens ansökan hos Boverket. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Kulturnämnden har för 2018 en budgetram om 1 500 tkr för medfinansiering avseende 
ansökan om investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler till Boverket, och förslaget ryms 
inom budget. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 
 
Bilaga Ansökan från Föreningsgården Ekolnsnäs 
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