
fisALA r;11 KOMMUN 

§ 234 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/347 

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Färnbostugan vid Gammelgården i Västerfärnebo 

INLEDNING 
Ansökan från Västerfärnebo Hembygdsförening. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/214/1, KFU § 60 
Bilaga KS 2013/214/2, ansökan från Västerfärnebo Hembygdsförening. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att infor
mera samlingslokalorganisationerna om kommuns1yre!sens beslut 2013-09-10, 
§ 219, vad avser investerings bidrag, samt 
att kommunstyrelsen klargör vad beslutet 2013-09-10, § 219, innebär, 
att bevilja Västerfärnebo bygdegårdsförening 350 tkr i investeringsbidrag 2013 för 
byggande av samlingslokal, under förutsättning av att föreningen ånyo ansöker om 
investeringsbidrag från Boverket, samt 
att garantera föreningen medfinansiering med totalt 780 tkr under förutsättning av 
positivt besked från Boverket. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Forts yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Peter Molins yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunst<;relsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att infor
mera samlingslokalorganisationerna om kommunstyrelsens beslut 2013-09-10, 
§ 219, vad avser investerings bidrag, samt 

att kommunstyrelsen klargör vad beslutet 2013-09-10, § 219, innebär, 

att bevilja Västerfärnebo bygdegårdsförening 350 tkr i investeringsbidrag 2013 för 
byggande av samlingslokal, under förutsättning av att föreningen ånyo ansöker om 
investeringsbidrag från Boverket, samt 

att garantera föreningen medfinansiering med totalt 780 tkr under förutsättning av 
positivt besked från Boverket. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

§ KFU 60 

Justerandes sign 

)y J 
,l~ 

2013-09-24 

Dnr 2013/347 

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Färnbostugan vid Gammelgården i Västerfärnebo 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/35, ansökan med beslutsunderlag 

Roger Nilsson föredrar ärendet 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet tillledningsutskottet för beslut. 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet föreslår att ledningsutskottet besluta 
att återremittera ärendet, samt 
att kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att kontakta Västerfarne bo 
Hembygdsförening och be dem söka bidrag från Boverket för delfinansiering, då vi 
är positiva till ansökan och villiga att delfinansiera 30 o/o efter att 
boverksalternativet är prövat, samt som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att be kommunstyrelsen klargöra beslutet§ 219 gällande Investeringsbidrag till 
föreningsdrivna samlingslokaler. 

Anders Westin (C) yrkar 
bifall till Michael PB Johanssons (M) yrkande, samt 
att Kultur o Fritidskontoret får i uppdrag att inhämta uppgifter från samtliga 
föreningar som driver allmänna samlingslokaler att komplettera ev 
investeringsbehov utöver redan ansökta investeringsbehov i maj 2013 och att dessa 
redovisas för utskottet i nov 2013 

Michael PB Johansson (M) yrkar bifall till Anders Westins (C) yrkande 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkanden från Michael PB Johansson yrkande mot avslag och 
finner yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns. 
Den som stödjer Michael PB Johanssons yrkande avseende förslag till 
ledningsutskottet om återremiss röstar Nej. Den som ej stödjer Michael PB 
Johanssons yrkande röstar ja. 
Vid omröstningen avges tre ja-röster [Amanda Lindblad (S), Viktor Kärvinge (S) och 
Alette-Marie Lindgren (S)], och två nej-röster [Michael PB Johansson (M) och Anders 
Westin (C)] 
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Propositionsordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-24 

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet 

Votering 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns, 
Den som stödjer Amanda Lindblads yrkande röstar ja, den som ej stödjer yrkandet 
röstar nej. 
Vid omröstningen avges tre ja-röster [Amanda Lindblad (S), Viktor Kärvinge (S) och 
Alette-Marie Lindgren (S)] och två nej [Michael PB Johansson (M) och Anders 
Westin (C)]. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Michael PB Johanssons (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
tilläggsyrkandet bifallet 

Ordförande ställer Anders Westins (C) yrkande mot avslag och finner yrkandet 
avslaget. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet tillledningsutskottet för beslut, samt 

att be kommunstyrelsen klargöra beslutet§ 219 gällande Investeringsbidrag till 
föreningsdrivna samlingslokaler. 

Reservationer 

Anders Westin (Cj och Michae! PB Johansson (M) reserve;"ar sig mot försiaget till 
förmån för egna yrkanden. 

Utdrag 

Västerfärnebo bygdegårdsförening 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
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,-'-"'"'''t·.KS 2_Q:l.3/21?>/2nr b f.,{;" , astery arnetJo ..n.em ygusJ oren mg sALAKOMMUN 
Kultur & Fritid 

ANSÖKAN 
2013-09-1 O 2 sid 

salakommun 

Ink. 2013 -09- 1 Z 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Fritidsintendent Roger Nilsson 
Box 304 
733 25 SALA 

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 
Färnbostugan vid Gammelgården i Västerfårnebo 
Västerfårnebo Hembygdsförening ansöker om bidrag hos Sala kommun. 

Bidraget har tidigare beviljats av Sala kommun i samband med ansökan till Boverket 
om rubricerade investerings bidrag. Beslut i Kultur- och Fritidsnämnden 20 11-03-0l 
om 1.260.000 kronor som utbetalas när projektet är fardigställt 
Ansökan inlämnades därefter till Boverket men på grund av begränsade medel avslogs 
ansökan. 

Vi har under hand informerat Sala kommun om de planerade åtgärderna vid Gammel
gården i Västerfamebo och har även haft underhandskontakt med Kultur- och fritids
förvaltningen. En byggnadskommitte inom Hembygdsföreningen har under försomma
ren 2010 genomfört ett besök hos stadsarkitekt Dan Ola Norberg och informerat om 
den planerade byggnaden samtidigt som man erhållit värdefulla synpunkter. Vidare 
har såväl kommunledning som Kultur- och fritidsförvaltningen erhållit en del för
handsinformation. 

Samlingslokalen fyller ett stort behov för det samlade föreningslivet och näringslivet i 
Västerfarnebo som vi även redovisat tidigare. 

Under 2011 och 2012 har denna byggnadskommitte på nytt med hjälp av arkitekt tagit 
fram ett reviderat förslag till samlingslokal vid Gammelgården med ett lägre invester
ingsbehov. Den planerade Fämbostugan som utgör underlag för bygglovshandlingar 
omfattar ingen souterrängvåning som tidigare. 

Vid underhandskontakter med Boverket har det framkommit att det är begränsade re
surser man förfogar över för att tillgodose de ansökningar som årligen inkommer. För 
senaste året inkom 266 ansökningar om 106 Mkr medan man beviljade 92 projekt med 
24,4 Mkr. Det är i runda tal drygt l Mkr per län. I stort sett har detta förhållande gällt 
under senare år. Vi har inte erhållit något besked från Boverket att bidragsramen 
kommer att öka framöver. 

Västerfårnebo Hembygdsförening 
Stäfre 

730 71 SALBOHED 

Telefon 

0224-741215 

Bankgiro 

205- 4039 

Org nr 

879500 - 4087 
www.vasterfarnebo.se 



Y ästerfärnei?o Jfemi?ygcfsjörening 

Mot denna bakgrund har styrelsen för Västerfårnebo Hembygdsförening beslutat att 
inte göra en ny ansökan till Boverket. 

Istället ansöker vi om den tidigare medelstilldelningen som Sala kommun beviljat Väs
terfårnebo Hembygdsförening och lånefinansierar förutom donationer och egna medel 
investeringen för en något enklare samlingslokal jämfört med tidigare som kan använ
das under hela året. 

Västerfårnebo Hembygdförening är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. 

V år målsättning är att det finns en fårdig och möblerad samlingslokal vid Gammelgår
den när Västerfårnebo Hembygdsförening firar l 00 år under 2015. 

Vi ser fram emot att vår ansökan beviljas för att påbörja byggnadsarbeten baserat på 
vår ansökan om bygglov under försommaren 2013. Utbetalning av beviljat bidrag från 
Sala kommun kan ske i etapper och under år 2013 beräknas våra kostnader efter bevil-
jat bygglov till Kronor ........ 850.000 

Detta belopp avser kostnader för arkitekt- och konstruktionsarbeten, bygglov, schakt
ning, grundläggning, VA-ledningar för servisanslutning, el-arbeten samt beställning 
av timmerstomme. 

Med vänlig hälsning 
Västerfår,-e~ !l'e!llbygdsförening 

~~~~ 
Anders Fläcke 
Ordförande 

Bilagor: Bild på Färnbostugan - Samlingslokal med lägre investeringsbehov 

Västerfårnebo Hembygdsförening 
Stäfre 

730 71 SALBOHED 

Telefon 

0224-741215 

Bankgiro 

205- 4039 

Org nr 

879500 - 4087 

www. vasterfarnebo.se 
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