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 Kommunstyrelsen 
 

Föreningen Börje sportklubb (BSK): Ansökan om kommunal 
delfinansiering av nybyggnation vid Fjällidens IP 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avslå ansökan om kommunal delfinansiering av nybyggnation vid Fjällidens IP. 
 
Ärendet 
Föreningen Börje sportklubb har under 2012 hos boverket ansökt om investeringsbidrag 
avseende uppförande av nya omklädningsrum samt klubbrum vid sin idrottsplats Fjälliden IP. 
Bilaga 1. För att föreningens ansökan ska kunna bli komplett krävs ett beslut där Uppsala 
kommun beviljar föreningen ett bidrag som delfinansiering av investeringen. 
 
Ärendet behandlas av idrotts- och fritidsnämnden den 20 mars. Ärendet kompletteras med 
nämndens yttrande när det föreligger. Kontorets förslag till yttrande återges som Bilaga 2. 
Kontoret för samhällsutveckling tillstyrker kommunalt bidrag. 
 
Föredragning 
Boverket stöd avser allmänna samlingslokaler dvs lokaler som ska vara öppna för 
föreningslivet och ha en allsidig användning. Verket prövar en gång per år de anökningar som 
kommit in fram tom december månad året före, i nu aktuellt fall fram tom december 2012. 
Verkets anslag för bidrag till allmänna samlingslokaler är ca 25 mnkr medan ansökningarna 
brukar ligga på över 100 mnkr. En ansökan som avslås på grund av medelsbrist kan dock 
prövas på nytt följande år. 
 
Föreningen Börje sportklubbs ansökan avser en lokal som till större delen utgörs av 
omklädningsrum. Det är oklart om sådana lokaler omfattas av stöd till samlingslokaler. I de 
ärenden som kommunstyrelsen tidigare prövat avseende stöd till samlingslokaler har den 
huvudsakliga användningen av lokalerna avsett mötesrum och större salar för föreningsträffar 
mm. 
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Beträffande själva frågan om behov av den anläggning som föreningen söker stöd för så har 
idrotts- och fritidsnämnden ärendet hos sig för yttrande. I en tjänstemannaskrivelse tillstyrks 
behovet av den anläggning som föreningen söker investeringsmedel till. 
 
Boverkets prövning av bidragsansökan har ett visst regelverk att förhålla sig till. Det 
kommunala bidraget ska minst uppgå till 30 procent av det sökta bidraget hos boverket. I 
ansökan från föreningen är investeringen beräknad till 4 229 tkr vilket innebär att det 
kommunala bidraget minst ska uppgå till 1 269 tkr. 
 
Ett bidrag från boverket kan högst uppgå till 50 procent av investeringen vilket motsvarar ett 
belopp om 2 115 tkr. Föreningens ansökan till boverket är på 2 961 tkr vilket motsvarar 70 
procent av investeringen. Det föreningen behöver göra är att ersätta del av 
investeringsutgiften med eget arbete för att på så sätt få en hållbar ansökan vilken boverket 
kan pröva. 
 
Då ansökan avser ett omklädningsrum och inte en samlingslokal i vidare mening föreslår 
kommunledningskontoret att Föreningen Börje sportklubbs ansökan om kommunal 
medfinansiering avslås. Det ska också noteras att genom de beslut som kommunen tagit har 
det ekonomiska utrymmet som finns för medfinansiering, kommunstyrelsens medel för 
oförutsett, ianspråktagits för 2013. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreslaget beslut. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 








































