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Ansökan från Bälinge bygdegårdsförening om medfinansiering till
ombyggnad av samlingslokal, med anledning av ansökan till Boverket
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
att bifalla Bälinge bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med högst 818 650 kr,
under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan, samt
att överlämna till kommunstyrelsen att besluta om finansiering.

Sammanfattning
Kulturnämnden har per 2015-01-01 övertagit ansvaret för olika stöd till kommunens
bygdegårdar. 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 i finansförvaltningens oförutsedda
utgifter. Bälinge bygdegårdsförening söker medel för om- och tillbyggnad av bygdegården.
Föreningens ansökan var Boverket tillhanda 31/12, och kommunens beslut kommer att utgöra
en kompletterande bilaga, vilken skyndsamt ska vara Boverket tillhanda efter taget beslut.
Ärendet
Bälinge bygdegårdsförening inkom 2015-12-10 med en ansökan till kommunstyrelsen om
medfinansiering avseende åtgärder i föreningens bygdegård (KSN-2015-2430).
Kulturförvaltningen fick kännedom om ansökan då bygdegårdsföreningen 2016-01-26
kontaktade ansvarig handläggare med en förfrågan om ansökningsprocessen. Förvaltningen
kontaktade i sin tur Boverket, som medgav bygdegårdsföreningen uppskov med
komplettering till dess att kulturnämnden fattat beslut i ärendet 2016-03-15. Ansökan
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skickades vidare från kommunstyrelsen till kulturnämnden som handläggande nämnd 201602-16
Ansökan om medfinansiering avseende åtgärder i föreningens bygdegård uppgår till 818 650
kr. Totala kostnaden för standardhöjande åtgärder och ombyggnad är 2 727 500 kr. (se
bifogade bilagor). Reglerna för Boverket medger en finansiering från myndighetens sida med
50 % av de totala kostnaderna, förutsatt ett bidrag från kommunen med 30 % och en
självfinansiering på 20 %.
Syftet med investeringen är att komplettera en tidigare upprustning av bygdegården. Man
planerar en modernisering av köksutrymmena samt en anpassning av lokalerna till gällande
riktlinjer för bl.a. RWC och ventilation. En tillbyggnad planeras som ska rymma förråd,
fläktrum, omklädningsrum, RWC och utrymningsramp.
Bygdegården nyttjas idag av flera olika aktörer i närområdet. Gymnastikföreningen Pulsen
håller träningspass varje dag under terminerna och lokalerna används också regelbundet av
SPF och PRO. Bälinge idrottsförening har viss ungdomsverksamhet under vår och höst.
I liknande ärenden har Uppsala kommun ställt sig positivt till ansökningarna då det stärker
lokalsamhället, varför kulturförvaltningen föreslår att ansökan bifalles i den del som gäller
medfinansiering av kommunen med högst 818 650 kr, under förutsättning att Boverket
beviljar föreningens ansökan.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringsbidraget finansieras, liksom tidigare, genom beslut av kommunstyrelsen.
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