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Kulturnämnden 

Riktlinjer för stöd till allmänna samlingslokaler i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att anta föreslagna riktlinjer för verksamhetsstöd och upprustningsstöd till allmänna 
samlingslokaler i Uppsala kommun, 

att riktlinjerna ska gälla från och med 1 januari 2017, 

att beslut om stöd enligt fastställda riktlinjer tas på delegation av avdelningschef för strategi 
och omvärld samt 

att göra konsekvensändringar i kulturnämndens delegations- och arbetsordning. 

Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2015 har kulturnämnden ansvar för stöd till bygdegårdar och andra 
allmänna samlingslokaler. I samband med omorganisationen fastställdes inga riktlinjer av 
kulturnämnden för verksamhetsstöd och upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler, och 
det är angeläget att fastställa sådana för en korrekt beslutsprocess. I föreliggande ärende 
föreslår kulturförvaltningen oförändrade riktlinjer från tidigare ansvarande nämnd, för att 
underlätta för de lokalhållande föreningarna, samt ett beslutsförfarande på delegation av 
avdelningschef för strategi och omvärld. Förvaltningen föreslår att fastställda riktlinjer börjar 
gälla den 1 januari 2017. Ärendet behandlar inte riktlinjer för kommunal medfinansiering vid 
ansökan om investeringsbidrag från Boverket. 
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Ärende 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 9-10 juni 2014 om en ny nämndorganisation för Uppsala 
kommun (KSN-2013-1280), vilken trädde i kraft dem 1 januari 2015. Omorganisationen inne-
bar att kulturnämnden bland annat tog över ansvaret för stöd till bygdegårdsföreningar och 
andra lokalhållande föreningar. Stödet till allmänna samlingslokaler består dels av kommunal 
medfinansiering vid ansökan om investeringsbidrag från Boverket och dels av direkt 
stödgivning genom verksamhetsstöd och upprustningsstöd. 

Medfinansiering vid ansökan till Boverket 
För medfinansiering med anledning av ansökningar om investeringsbidrag för allmänna 
samlingslokaler till Boverket krävs kommunal medfinansiering om minst 30 % av sökt 
summa. Den kommunala finansieringen ligger kvar i finansförvaltningens oförutsedda 
utgifter. Kulturnämnden har således varken budget eller ansvar för beslut om utbetalning, utan 
enbart tjänar enbart som ett administrativt stöd runt handläggning och kontakt med 
lokalhållande föreningar. 

Verksamhetsstöd och upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler 
Stadsbyggnadsförvaltningen handlade fram till 31 december 2014 verksamhetsstöd och 
upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler i kommunen på uppdrag av idrotts- och 
fritidsnämnden. I samband med kulturnämndens övertagande av ansvaret för stödformerna 
fastställdes inte några riktlinjer, utan stödet till föreningarna har sedan dess beslutats och 
utbetalats enligt de tidigare gällande riktlinjerna. 

Verksamhetsstödet är uppdelat i två delar, ett grundbelopp baserat på lokalytan och ett belopp 
baserat på uthyrningsfrekvensen. Verksamhetsstödet beviljas ett år i taget och beräknas 
utifrån föregående års uthyrningsstatistik. Stödet är således noimerat och kräver ingen 
kvalitativ bedömning. Upprustningsstödet syftar till upprustning av rörelseägda allmänna 
samlingslokaler och bygdegårdar. De budgeterade medlen fördelas i samråd med Uppsala 
bygdegårdsdistrikt. 

Verksamhetsstöd och upprustningsstöd har under 2015 och 2016 fortsatt handlagts av 
stadsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kulturförvaltningen, eftersom lokalhållande 
föreningar sedan flera år redovisar och ansöker om stöd i ett datasystem som 
kulturförvaltningen varken äger eller kan hantera. 1 januari 2017 upphör 
stadsbyggnadsförvaltningens handläggningsstöd till kulturförvaltningen, och föreningarna 
kommer istället att behöva ansöka om samt redovisa stöd direkt till kulturförvaltningen. 

Det är angeläget att snarast fastställa gällande riktlinjer för en korrekt beslutsprocess under 
ansvarande nämnd. För att underlätta övergången för de lokalhållande föreningarna föreslår 
kulturförvaltningen att kulturnämnden i nuläget fastställer riktlinjerna för verksamhetsstöd 
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och upprustningsstöd för allmänna samlingslokaler i oförändrad form, se bilaga. 
Förvaltningen föreslår att fastställda riktlinjer börjar gälla den 1 januari 2017. Förvaltningen 
föreslår vidare att beslut om stöd enligt fastställda riktlinjer tas på delegation av 
avdelningschef för strategi och omvärld, samt att konsekvensändringar görs i kulturnämndens 
delegations- och arbetsordning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ryms inom nämndens budget 2017 för stöd till allmänna samlingslokaler. Den 
kommunala medfinansieringen med anledning av ansökningar om investeringsbidrag för 
allmänna samlingslokaler till Boverket ligger kvar i finansförvaltningens oförutsedda utgifter. 

- 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga. 	Förslag till riktlinjer för stöd till allmänna samlingslokaler i Uppsala kommun 
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Verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler 

Vilka kan söka stödet? 
Stöd kan sökas av bygdegårdsföreningar och andra lokalhållande föreningar i Uppsala kommun. 

För att beviljas stöd måste den sökande föreningen 
• vara ansluten till en godkänd riksorganisation (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar 

eller Folkets Hus och Parker), 
• ha ett eget organisationsnummer, 
• ha ett plus- eller bankgironummer i föreningens namn, 
• ha ett eget namn och stadgar som föreningen har antagit på ett årsmöte, 
• ha en förteckning över medlemmarna samt ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning, 
• ha uttryckt i stadgarna att den som instämmer i föreningens mål har rätt till medlemskap och 

deltagande i föreningens verksamhet, 
• vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, 
• ha en verksamhet som inte leder till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, samt 

• vara skuldfri hos Skatteverket och kommunen. 

Stödets utformning 
Verksamhetsstödet är uppdelat i två delar, ett grundbelopp baserat på lokalytan och ett belopp baserat 
på uthyrningsfrekvensen. Verksamhetsstödet beviljas ett år i taget och beräknas utifrån föregående års 
uthyrningsstatistik. Föreningen kan inte uppbära stöd för samma ändamål från flera kommunala 
stödformer. 

Grundbelopp 
Grundbeloppet består av 20 kr per uthyrningsbar kvadratmeteryta. Föreningen måste hyra ut minst 100 
timmar per år till ideella föreningar för att erhålla grundbeloppet. 

Permanentuthyrda ytor eller permanentdisponerade ytor som vaktmästarbostad, föreningsexpedition 
etc. ingår inte i begreppet uthyrningsbar kvadratmeteryta och kan inte ingå i bidragsunderlaget. 

Rörligt belopp 
Resterande medel som budgeterats för verksamhetsstöd fördelas på de lokalhållande föreningarnas 
totala antal förhyrningstimmar till ideella föreningar under föregående år. Storleken på bidrag per 
förhyrningstimme är därmed beroende av uthyrningsfrekvensen. 

Ansökan 
Stödet söks på särskild blankett. Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 1 mars. För 
sent inkommen ansökan behandlas inte. I ansökan ska sökande ange storlek på berörd fastighet och på 
den uthyrningsbara ytan, samt föregående års antal förhyrningstimmar såväl totalt som till ideella 
föreningar. Till ansökan ska också bifogas föregående års årsmöteshandlingar. En förening som söker 
för första gången ska även bifoga stadgar till sin ansökan. 
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Beslut 
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget 
betalas ut när beslutet är fattat. 

Redovisning 
Redovisning av beviljat stöd krävs inte då stödet är normerat och baseras på lokalyta och föregående 
års verksamhet. Kommunen kan vid behov begära in underlag i form av dokumentation över uthyrning 
eller storleken på fastighet och uthyrningsbar yta. Återbetalningsskyldighet kan föreligga om oriktiga 
uppgifter har lämnats i ansökan samt om stödet används i strid mot gällande regler och riktlinjer eller 
för annat ändamål än som uppgivits i ansökan. 

Marknadsföring 
I marknadsföring av verksamheten ska det framgå att den sker med stöd från Uppsala kommun. 

Upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler 

Vilka kan söka stödet? 
Stöd kan sökas av bygdegårdsföreningar och andra lokalhållande föreningar i Uppsala kommun. 

För att beviljas stöd måste den sökande föreningen 
• vara ansluten till en godkänd riksorganisation (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar 

eller Folkets Hus och Parker), 
• ha ett eget organisationsnummer, 
• ha ett plus- eller bankgironummer i föreningens namn, 
• ha ett eget namn och stadgar som föreningen har antagit på ett årsmöte, 
• ha en förteckning över medlemmarna samt ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning, 
• ha uttryckt i stadgarna att den som instämmer i föreningens mål har rätt till medlemskap och 

deltagande i föreningens verksamhet, 
• vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, 
• ha en verksamhet som inte leder till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, samt 

• vara skuldfri hos Skatteverket och kommunen. 

Stödets utformning 
Stödet syftar till upprustning av allmänna samlingslokaler. Upprustningsstödet kan inte sökas i 
samband med ansökan om investeringsbidrag från Boverket. 

Ansökan 
Stödet söks på särskild blankett. Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 1 mars. För 
sent inkommen ansökan behandlas inte. I ansökan ska sökande ange ändamål för det sökta stödet, 
planerad tidsperiod för genomförande samt en budget med förväntade intäkter, kostnader och 
egeninsats. Om föreningen söker upprustningsstöd för flera ändamål ska en separat ansökan för varje 
ändamål lämnas in. 



Beslut 
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden. Budgeterade medel fördelas i samråd med Uppsala 
bygdegårdsdistrikt. Bidraget betalas ut när beslutet är fattat. 

Redovisning 
Efter genomförande sker redovisning på särskild blankett som underskriven av behöriga firmatecknare 
skickas till kulturnämnden. Redovisningen ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 1 november 
eller enligt överenskommelse i samband med beslut. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av 
genomförda insatser samt en sammanställning över slutliga intäkter, kostnader och egeninsats. 
Återbetalningsskyldighet kan föreligga om oriktiga uppgifter har lämnats i ansökan samt om stödet 
används i strid mot gällande regler och riktlinjer eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan. 

Marknadsföring 
I marknadsföring av verksamheten ska det framgå att den sker med stöd från Uppsala kommun. 
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