
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor 
Emil Sjölund 
Datum 2015-12-02 

Till Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/0325 

Bidrag till Nykvarns Bygdegård för underhåll av lokal 

Sammanfattning 
Beslut om bidrag för underhåll av Nykvarns Bygdegård enligt nya riktlinjer för bidrag till 
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun som antogs av Kommunstyrelsen 
2015-11-25 (KS §15:20). 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Bevilja bidrag om 194 tkr avseende finansiering av återstående renoveringsåtgärder. 
2. Bidraget utbetalas efter att redovisning av nedlagda kostnader för renoveringen inkommit. 
3. Finansiering av bidraget sker inom Kommunstyrelsens ram 2016. 

Bakgrund 
Nykvarns bygdegård har tidigare inkommit med ansökan om bidrag för underhåll av sina lokaler. 
Kommunstyrelsen gav 2015-02-16 (KS §3:12 ) kommunstyrelsens kontor i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler. Kommunstyrelsen antog 2015-11-25 
(KS §15:20) nya riktlinjer som nu kan ligga till grund för beslut om bidrag till Nykvarns bygdegård. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor gör bedömningen att den verksamhet som bedrivs i Nykvarns Bygdegård 
uppfyller kraven i gällande riktlinjer avseende bidrag till Bygdegårdar och andra samlingslokaler i 
Österåkers kommun och att bidraget därmed kan beviljas. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04, § 2:6 
Ekonomienhetens tjänsteudåtande 2014-12-18 

Bilagor 
1. Ansökan om bidrag till renovering av Nykvarns Bygdegård, 2014-09-30 
2. Riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun, 2015-10-29 
3. Utdrag ur kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-02-04, § 2:6 
4. Ekonomienhetens tjänsteutlåtande 2014-12-18 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Till Kommunstyrelsen Österåker 

Ansökan om bidrag till renovering av Nykvarns Bygdegård 

Härmed ansöker Nykvarns Bygdegårdsförening om bidrag till renovering av gården. 

Bygdegården renoverades 1982 och nu är det hög tid att göra det igen. 

Mycket har vi lyckats göra det sista året. Vi har renoverat yttertaket och sprutat in ny isolering på 
vinden. Externt har väggar och fönster målats om. Skärgårdsgymnasiets målarlinje har hjälpt oss 
med en interiör målning, men de får nu inte fortsätta arbetet. När Ericssons stängde sitt gamla HK, 
så fick vi 180 "nya" stolar. Med hjälp av UROSS har vi äntligen fått en diskmaskin. Vägg-TV har 
installerats, för fotbollskvällar m m. 

Nu orkar vi inte med mera renovering utan hjälp. Nedan är våra behov. 
TKR 

Nytt altanräcke. Snart finns det risk för att folk kan trilla igenom. 18 
Nytt golv i salen och hallen. Massivt. Det går inte längre att slipa det gamla golvet. 86 
Markis över altanen. Gamla taket har rasat. Markis är bättre ur snö- och ljussynpunkt. 34 
Renovering av köksinredning 26 
Slutförande av interiör målning 8 
Rustik skylt och entréstolpar vid vägen. Idag finns ingen skylt alls. 15 
Grusplan för renovering av igenvuxen labyrint 7 

Totalt 194 000:-

Summorna ovan inkluderar moms. 
En stor del av arbetet kommer att ske ideellt. 

I Bygdegården hålls barnkalas, högtidsfester, pubaftnar, föreningsmöten m m. Roslags Kulla 
idrottsförening har bingokvällar vaije vecka på somrarna. 
Nykvarns Bygdegård är viktig för kulturen och för sammanhållningen i trakten. Nu behöver vi 
ekonomisk hjälp för en långsiktig och nödvändig upprustning av gården. 

Nykvarn 2014-09^0 /) 

Göran Linder 
Nykvarns Bygdegårdsförening 
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Kommunstyrelsens kontor 
2015-10-29 0 Österåker 

Riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra 
samlingslokaler i Österåkers kommun 
Grundläggande villkor för ansökan om bidrag 
Bidraget avser att ge ekonomiskt stöd för underhåll av föreningslokaler-/fastigheter. Bidrag 
ges främst till föreningsägda bygdegårdar och andra samlingslokaler som inte är berättigade 
till annat kommunalt lokalbidrag eller stöd. 

Bidrag ges generellt sett ej till bygdegårdar eller andra samlingslokaler som annat 
kommunalt organ, kommun, kyrka eller frivillig försvarsorganisation ger bidrag till. 
Bygdegård eller samlingslokal ska, för att ett kommunalt bidrag ska kunna utges, upplåtas 
för kulturella ändamål, studie- eller annan fortbildningsverksamhet samt folkrörelse- och 
övriga sammankomster för allmänheten. Lokalen ska utgöra en offentlig resurs för 
invånarna. 

Bygdegård eller samlingslokal ska uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter (exempelvis 
avseende brandsäkerhet) samt vara försäkrad. 

Bidrag ges först efter kommunens prövning av verksamhetens innehåll och syfte. 
Prövningen görs av kommunstyrelsen. 

Aktiviteter 
Vid prövning av verksamhetens innehåll är antal och typ av arrangerade aktiviteter i lokalen 
av stor vikt. Med aktiviteter avses offentliga möten och arrangemang där föreningen själv 
eller i samverkan med andra är arrangör, andra föreningars möten och arrangemang samt 
andra aktiviteter där föreningen upplåter lokalen gratis. Vid dessa aktiviteter får inträde tas 
ut. 

Med aktiviteter avses även studie- eller annan fortbildningsverksamhet. Dessa aktiviteter får 
räknas med även då föreningen tar ut en hyra för upplåtelsen. 

Föreningens interna aktiviteter, privata sammankomster, uthyrning för kommersiella 
ändamål räknas ej som bidragsberättigad aktivitet. 

Utbetalning 
Ansökan skall undertecknas av styrelsen utsedd firmatecknare. Följande handlingar ska 
bifogas ansökan: 

Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Översiktlig underhållsplan 

Bidrag utbetalas till föreningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto. 

Återbetalning 
Om förening lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan äger kommunstyrelsen rätt att 
återkräva utbetalt bidrag. 



Tjänsteutlåtande 
Ö Österåker 

Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen 
Datum 2014-12-18 
Dnr KS 2014/0325 
i_/dLuin iun-ii-io J 
Dnr KS 2014/0325 (Hj 

Ekonomiskt bidrag till Nykvarns Bygdegård 

Sammanfattning 
Nykvarns Bygdegård har inkommit med en framstälian om ekonomiskt bidrag för renovering av 
deras lokal. Ansökan avser återstående åtgärder utöver de som bygdegården redan ombesörjt på 
egen hand. 

Nykvarns Bygdegård redovisar i sin framstälian kostnader för återstående åtgärder samt pekar på 
den betydelse bygdegården har för aktiviteter såsom barnkalas, högtidsfester, föreningsmöten med 
mera som genom detta bidrag säkrar bygdegårdens framtid. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutat 
1. Bevilja bidrag om 194 000 kr avseende finansiering av återstående renoveringsåtgärder. 
2. Bidraget utbetalas efter att redovisning av nedlagda kostnader för renoveringen inkommit 
3. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015. 

Förvaltningens slutsatser 
Nykvarns bygdegård har en central betydelse för ortens möjligheter till olika former av aktiviteter 
och sammankomster. En förutsättning för detta är att lokalen renoveras. Förvaltningen föreslår 
därför att ett ekonomiskt bidrag beviljas. 

Bilagor 
1. "Ansökan om bidrag till renovering av Nykvarns Bygdegård" 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Jan Olof Filman 
Ko/n muiulirckt ör 
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13 Österåker 
Simnunti .idospiotokoll föi Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 

AU § 2:6 Dnr. KS 2014/0325 

Ekonomiskt bidrag till Nykvarn bygdegård 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Bevilja bidrag om 194 000 kr avseende finansiering av återstående renoveringsatgärder. 

2. Bidraget utbetalas efter att redovisning av nedlagda kostnader för renoveringen inkommit. 

3. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015. 

Sammanfattning 
Nykvarns bygdegard har inkommit med en framställan om ekonomiskt bidrag för renovering 
av deras lokal. Ansökan avser återstående åtgärder utöver de som bygdegarden redan 
ombesörjt pa egen hand. 

Nykvarns bygdegard redovisar i sin framställan kostnader far återstående åtgärder samt pekar 
pa den betvdelse bygdegarden har för aktiviteter såsom barnkalas, högtidsfester, 
föreningsmöten med mera som genom detta bidrag säkrar bvgdegardens framtid. 

Beslutsunderlag 
1 Ekonomienhetens tjänsteutlatande daterat 2014 12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Bevilja bidrag om 194 000 kr avseende finansiering av återstående renoveringsatgärder. 
2. Bidraget utbetalas efter att redovisning av nedlagda kostnader för renoveringen inkommit. 
3. Finansiera bidrager inom Kommunstyrelsens ram 2015. 

Propositionsordning 
Ordföranden fragar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Hetcher (M) yrkande och 
finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Nvkvarns bygdegard 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ? Utdragsbestyrkande 


