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§ 455 Dnr KS 2019/02097-7.5.2 

Beslut - Ansökan om medfinansiering för renovering av Björksta 
bygdegård 

Beslut 

1. Bidrag på 196 000 kronor till Föreningen Björksta bygdegård för 
renovering av Björksta bygdegård beviljas under förutsättning att även 
Boverket beviljar medel.     

2. Bidraget finansieras genom ett tillägg i kulturnämndens budget 2020 för 
upprustning av bygdegårdar och samlingslokaler. Skulle 
kommunfullmäktige fatta ett annat beslut om årsplan 2020, finansieras 
bidraget genom kommunstyrelsens budgetreserv 2020. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

      

Ärendebeskrivning 

Föreningen Björksta bygdegård ansöker om bidrag för renovering av bygde-
gården, som ett led i fortsättningen av den renovering som har pågått sedan 
2008 då bygdegården tillgänglighetsanpassades. Föreningen har möjlighet att 
få bidrag till renoveringen från Boverket med 50 % av budgeterad summa 
under förutsättning att kommunal medfinansiering görs med minst 30 %. 
Den totala renoveringskostnaden är utifrån inhämtade offerter beräknad till 
652 208 kronor. Renoveringen som föreningen vill fortsätta med är en upp-
rustning av köket inklusive byte till energiglasfönster.  

Bidraget kommer att betalas ut efter genomförd renovering och mot redo-
visning av gjorda utgifter. Kostnaden för stadens del kommer att belasta 
räkenskapsår 2020.    

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:  

1. Bidrag på 196 000 kronor till Föreningen Björksta bygdegård för 
renovering av Björksta bygdegård beviljas under förutsättning att även 
Boverket beviljar medel.     

2. Bidraget finansieras genom ett tillägg i kulturnämndens budget 2020 för 
upprustning av bygdegårdar och samlingslokaler. Skulle kommunfull-
mäktige fatta ett annat beslut om årsplan 2020, finansieras bidraget genom 
kommunstyrelsens budgetreserv 2020.   

              

Kopia till 

Kulturnämnden    
Föreningen Björksta bygdegård              


