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Kommunstyrelsen 

Finansiering av investeringsbidrag för bygdegårdar  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att överföra 235 877 kronor respektive 1 121 250 kronor inom 2017 års medel för 
oförutsedda utgifter till kulturnämnden för täckning av kommunens medfinansiering av 
Bälinge bygdegårdsförenings respektive Hagby bygdegårdsförenings ansökan till Boverket. 
 
 
Ärendet 
Kulturnämnden övertog 1 januari 2015 handläggningsansvaret från kommunstyrelsen för 
medfinansiering med anledning av ansökningar om investeringsbidrag för allmänna 
samlingslokaler till Boverket. Den kommunala finansieringen ligger kvar i kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda utgifter. 
 
Inför 2017 har två ansökningar inkommit till kulturnämnden, från Bälinge bygdegårds-
förening respektive Hagby bygdegårdsförening. Ansökningsperioden har gått ut varför inga 
ytterligare ärenden kan bli aktuella under innevarande år.  
 
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 stöd om 50 procent av investerings-
kostnaden, och föreningen ska själv svara för resterande 20 procent.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och kulturförvaltningen. I 
underlaget till kulturnämndens beslut framgår beaktandet av barn-, ungdoms- och 
jämställdhetsperspektivet i beredningen.  
  
Nämndbehandling 
Kulturnämnden har den 20 februari beslutat: 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



att bifalla Bälinge bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med 30 procent av 
investeringskostnaden, med ett högsta belopp om 235 877 kr,  
 
att bifalla Hagby bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med 30 procent av 
investeringskostnaden, med ett högsta belopp om 1 121 250 kr,  
 
att medfinansiering sker under förutsättning av att Boverket beviljar respektive förenings 
ansökan, samt 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att reservera 235 877 kr respektive 1 121 250 kr inom 
2017 års medel för oförutsedda utgifter. 
 
Protokollsutdrag bilägges. 
 
Föredragning 
Kommunens kostnader för investeringsbidrag för bygdegårder har varierat mellan åren. 
Därför har inget särskilt konto upprättats utan kommunens konstander har finansierats genom 
anslaget för oförutsedda utgifter.  
 
I processen för mål och budget 2018-2020 bereds ett förslag till justering av ekonomiska 
ramar för att kulturnämnden framgent ska kunna hantera även finansieringen av kommunens 
medfinansiering i denna typ av ärenden. 
 
Då kulturnämnden bifallit ansökningarna bör därför kommunstyrelsen besluta om 
finansieringen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbidraget finansieras genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. 
Anslaget för oförutsedda utgifter 2017 uppgår till 15 miljoner kronor. Efter eventuellt beslut 
om överföring av medel till kulturnämnden återstår 13,6 miljoner kronor. 
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