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Ansökan från Viksta bygdegårdsförening om medfinansiering till 
upprustning av samlingslokal, med anledning av ansökan till Boverket 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  bifalla Viksta Bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med högst 603 tkr, 
 
att  bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 
 
att  medfinansiering förutsätter att Boverket beviljar föreningens ansökan.  
 
 
Sammanfattning 
Kulturnämnden har per 2015-01-01 övertagit ansvaret för olika stöd till kommunens 
bygdegårdar. För medfinansiering med anledning av ansökningar om upprustningsbidrag för 
samlingslokaler till Boverket krävs kommunal medfinansiering om minst 30 % av sökt 
summa. Den kommunala finansieringen ligger i finansförvaltningens oförutsedda utgifter. 
Viksta Bygdegårdsförening medel för upprustning av kök och anpassning av lokalerna för 
tillgänglighet. Senast i slutet av mars önskar Boverket få meddelande om Uppsala kommuns 
ställningstagande för att behandla ansökningar från Uppsala. 
 
 
Ärendet 
Viksta Bygdegårdsförening inkom 2014-12-11 med en ansökan om medfinansiering på 
603 000 kronor avseende åtgärder i föreningens bygdegård. Totala kostnaden för ombyggnad, 
köksutrusning samt för att förbättra tillgängligheten till lokalen är 2 007 813 kronor (se 
bifogade bilagor). Reglerna för Boverket medger en finansiering med 50 % av de totala 
kostnaderna och en självfinansiering på 20 % förutsätts.  
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Syftet med investeringen är dels att förbättra tillgängligheten till och i befintliga lokaler; 
parkeringsplatser, ny ramp, större svängrum vid dörrar och en RWC (rullstolstoalett) – dels 
att öka kapaciteten genom att bygga om och utrusta ett kök för matlagning. Ett tillagningskök 
för barnverksamhet (förskola), matlagningskurser, privata sammankomster och 
livsmedelsinriktad kommersiell verksamhet saknas i nuläget. 

Intresset i närområdet och från föreningslivet är stort, lokalsamhället är mycket aktivt. Alla 
generationer använder gården till sammankomster: föreningsmöten, religiösa möten, 
studiecirklar, hobby, idrott och motion, fester, barn- och ungdomsverksamhet med mera. 
Frågesporter, lovaktiviteter och traditionella firanden förekommer regelbundet och engagerar 
både unga och gamla. Planer finns på att starta fritidsverksamhet för att sysselsätta 
ungdomarna. Föreningen har en vision om utveckling i området där även idrottsplatsen i 
närheten, elljusspåren, bangolfbanan och agilitybanan kan komma att användas av många 
föreningar i kommunen, eftersom bristen är stor på idrottsplatser. Med upprustning kan 
bygdegården ta emot dessa besökare. 

I liknande ärenden har Uppsala kommun ställt sig positivt till ansökningarna då det stärker 
lokalsamhället, varför kulturförvaltningen föreslår att ansökan bifalls i den del som gäller 
medfinansiering av kommunen med 603 000 kr.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbidraget finansieras, liksom tidigare, genom medel ur finansförvaltningens 
oförutsedda utgifter. 
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Bilaga:  1. Ansökan om bidrag för upprustning 
 2. Kostnadssammanställning och Verksamhetsberättelse 2014 
 


