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 Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 
 
Ansökan från Ulsbygdens bygdeförening om investeringsbidrag 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
  
att bifalla Ulsbygdens bygdeförenings ansökan om investeringsbidrag på 1 145 000 kronor, 
under förutsättning att föreningen får sin ansökan till Boverket beviljad. 
 
Ärendet 
 
Ulsbygdens bygdeförening har den 3 november 2011 inkommit med en ansökan om 
investeringsbidrag på 1 145 000 kronor avseende investering i befintlig samlingslokal, 
Kinnsta skola. Totala investeringen för utbyggnad och övriga åtgärder är i ansökan angiven 
till drygt 3,8 mnkr, (bilaga 1). 
 
Bidraget från kommunen är en förutsättning för att kunna få ett investeringsbidrag från 
Boverket. Ulsbygdens bygdeförening söker investeringsbidrag från Boverket på 50 procent av 
investeringen vilket motsvarar 1,9 mnkr. Föreningen svara självt för 600 000 kronor i form av 
eget arbete, vilket motsvarar 20 procent av investeringen. För att föreningen ska kunna få 
bidrag från Boverket måste kommunen ge ett bidrag om minst 30 procent av det totala 
bidragsunderlaget. 
 
 
Föredragning 
Syftet med investeringen är dels att förbättra tillgängligheten till lokalen för personer med 
funktionsnedsättning dels att bygga till lokalen för att kunna möta efterfrågan på en större lokal 
från dem som idag hyr av föreningen. Föreningen tvingas idag att tacka nej till förfrågningar då 
lokalen med plats för 65 personer är för liten. Detta i kombination med att närsamhället växer 
genom nybyggnationer gör att föreningen har behov av en större lokal. Med en bättre anpassad 
och större lokal ser föreningen även möjlighet till utökade användningsområden för barn och 
unga i närområdet. 
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Medlemmarna i bygdeföreningen tar själva ansvar för samlingslokalens skötsel och underhåll. 
Fastigheten har genom avtal med Uppsala kommun överlåtits på föreningen 1972, varvid 
villkorades att den ska användas som bygdegård. 
 
I liknande ärenden har Uppsala kommun ställt sig positivt till ansökningarna då det stärker 
lokalsamhället varför kommunledningskontoret föreslår att även denna ansökan ska bifallas. 
 
Ekonomiska konsekvenser och dess finansiering 
Investeringsbidraget finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2012. 
 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
































