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BESLUT

Boverket

20t2-05-24

Myndigheten för samhållsplanerinq,
byggande och boende

Styrsjöbo byförening
Styrsjöbovägen 66
793 92 Leksand

Beslut om
bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag
allmänna samlingslokaler
Nltt ärende
Fastighet:

Leksand S

till

l:8

Boverkets beslut
Er ansökan avslås.
Detta beslut får enligt bidra-ssbestämmelserna inte överklagas.

Beslutsmotiveringar
För bud-eetåret2012 finns eft tiilgängligt anslag pä23.4 miijoner kronor for investeringsbidrag
till allmänna samlingslokaler. Medlen skall i år fordelas mellan 263 sökande som tillsammans
ansökt om ca i 13 miijoner kronor.
På grund av att bidragsanspråken

kraftig överstiger tillgängliga medel har Boverket wingats till

prioriteringar mellan de olika ansökningama. De viktigaste faktorerna vid fordelningen av årets
anslag har varit den bedömning som Boverket gjort i fråga om behovet av samlingslokalen i
området och på orten samt att det beslut om kommunal medfinansiering i projektet med minst
30 procent av bidragsunderlaget, som är en forutsättning for statsbidraget, är beviljat.

I övrigt har projekt som syftar till att forbättra tillgängligheten haft hög prioritet. Vidare har
ombyggnader eller upprustningar av befintliga lokaler prioriterats fore nybyggnader. Dessutom
har energibesparande åtgärder beviljats bidrag t.ex. projekt for att kunna ersätta nuvarande
uppvärmningssystem med en mer kostnadseffektiv lösning. Projekt som redan påbörjats har inte

prioriterats.

Vid en samlad bedömning och med beaktande av de prioriteringar som här måste ske finner
Boverket att ert projekt inte kan bli foremål ftr stöd.
Beslutet i detta iirende har fattats av Boverkets samlingslokaldelegation. I beslutet deltog Monica
Widnemark, ordftlrande, samt ledamöterna Luciano Astudillo, Anders Castberger, Gabriel
Ehrling, Agne Hansson, Pernilla Luttropp och Gunilla Mejegard.
Föredragande var Leif Götesson.

I Postadress:
E Box 534
F :zt 23 Karlskrona

Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post:
0455-353000 0455-353100 regiskaturen@boverket.se
Drottninggatan 18

Internet:
www.boverket.se

1

2(2)
Boverkets dnr 1372-47 I 61201
Ärende nr 20-58-1057 3330

Enligt Boverkets beslut

Leif Götesson
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Leksands kommun
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