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Kulturnämnden 
 

Ansökan från Föreningen Knutbygården om medfinansiering till 
upprustning av samlingslokal, med anledning av ansökan till Boverket 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  bifalla Föreningen Knutbygårdens ansökan om medfinansiering med högst 120 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. 
Föreningen Knutbygården söker 120 tkr för upprustning av kök. Senast i slutet av mars 
önskar Boverket få meddelande om Uppsala kommuns ställningstagande för att behandla 
ansökningar från Uppsala. 
 
 
Ärendet 
Föreningen Knutbygården inkom 2014-11-26 med en ansökan om medfinansiering på 120 tkr 
avseende åtgärder i föreningens bygdegård. Totala kostnaden för köksutrusning är 400 tkr  
(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 att öka kapaciteten genom att utrusta ett kök för matlagning. 
Nuvarande kök är gammalt och utslitet, maskinerna börjar gå sönder. Gården är byggd på 40-
talet och är välskött och väl underhållen i övrigt. Lokalsamhället med c:a 1400 personer är 
mycket aktivt i Knutby, gården är samlingspunkt för en rad föreningsaktiviteter.   

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 120 tkr.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbidraget finansieras, liksom tidigare, genom medel ur finansförvaltningens 
oförutsedda utgifter. 
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Bilaga:  1. Ansökan om bidrag för upprustning 
 2. Revisionsberättelse 


