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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

   
Handläggare Datum Diarienummer 
Jan Malmberg 2013-09-01 KSN-2013-0497 
 
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 
 
Ansökan från Uppsala KFUK-KFUM om kommunal medfinansiering  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
  
att bifalla Uppsala KFUK-KFUM ansökan om medfinansiering med ett högsta belopp om 
180 000 kronor,  
 
att bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 
 
att medfinansiering förutsätter att Boverket kvarstår vid sitt beslut att bevilja föreningens 
ansökan. 
 
Ärendet 
Uppsala KFUK-KFUM har den 20 mars 2013 inkommit med en ansökan om medfinansiering 
på 180 000 kronor avseende åtgärder i en förhyrd samlingslokal. Totala kostnaden för 
renovering och att förbättra tillgängligheten till lokalen är i ansökan angiven till 770 000 
kronor (bilaga). 
 
Bidraget från kommunen är en förutsättning för att kunna få ett bidrag från Boverket. 
Föreningen söker bidrag från Boverket på 50 procent av de åtgärder som avser renovering 
samt 100 procent av de tillgänglighetförbättrande åtgärderna. Föreningen har i ansökan 
angivit att de ska svara för en finansiering om 205 000 kronor vilket motsvarar 35 procent av 
renoveringskostnaderna. 
 
Boverket har redan beslutat om att bifalla föreningens ansökan med 293 000 kronor avseende 
renoveringsåtgärder respektive 181 000 kronor för tillgänglighetsförbättringarna. 
 
Föredragning 
Syftet med investeringen är dels att förbättra tillgängligheten till lokalen för personer med 
funktionsnedsättning dels att rusta upp lokalen och dess kök för att kunna svara mot kraven i de 
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verksamheter som idag använder lokalen. Dagtid vardagar är det Uppsala kommun som hyr 
lokalen som träffpunkt medan föreningen självt använder den för kvällar och helger i egen 
verksamhet. Lediga tider är fungerar lokalen som samlingslokal för närboende. Med en bättre 
anpassad lokal ser föreningen möjlighet att säkerställa verksamheten för en längre tid. 
Hyreskontraketet som föreningen tecknat på lokalen löper på tio år. 
 
I liknande ärenden har Uppsala kommun ställt sig positivt till ansökningarna då det stärker 
lokalsamhället varför kommunledningskontoret föreslår att ansökan ska bifallas. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Uppsala kommuns bidrag bör uppgå till 30 procent av de åtgärder som avser renovering. För 
tillgänglighetsförbättringar bidrar Boverket med 100 procent av kostnaden upp till 200 000 
kronor. I det nu aktuella fallet har föreningen fått hela kostnaden, beräknat 181 250 kronor, 
för tillgänglighetsåtgärder täckt genom bidrag från Boverket. Uppsala kommuns bidrag ska 
utgöra minst 30 procent av resterande kostnader vilket kalkylmässigt är 176 250 kronor.  
Investeringsbidraget finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2013. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Stadsdirektör ekonomidirektör 
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