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BESLUT
2015-02-03

Handläggare
Olivera Kotevski

Vara kommun
534 81 Vara

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:1102) om stöd till
utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer och
tätorter.
Boverkets beslut
Ni beviljas stöd med 1 500 000 kronor. Förskott av stöd utbetalas med 1 125 000 kronor.
Detta beslut får enligt 20 § förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för
jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter inte överklagas.

Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och
tätorter för projektet "#Torsbo - ut och in". I ansökan har ni angett följande projektbeskrivning.
I området kring Torsbo fritidsgård ligger fyra skolor (en kultur-, en mellanstadie-, en
högstadie- och en gymnasieskola), en park, ett idrottsområde och bostäder. Utemiljöerna kring
fritidsgården är ett mellanrum mellan dessa platser som idag är långt ifrån inbjudande och
jämställt. Platsen domineras av fordon (bilar, epa-traktorer och mopeder). Motorsport är
traditionellt inte en jämställd sport. Projektet syftar till att flytta ut och sprida fritidsgårdens
positiva, jämställda och välkomnande miljö. Vara är en liten ort där det idag behövs fler
jämställda offentliga utomhusmiljöer med fokus på pojkar och flickor (ungdomar) vilket bl.a.
märks genom skadegörelse på skolor. Kommunen har ungdomar som en prioriterad grupp i ett
kultur-, folkhälso- och planeringsperspektiv i politiskt antagna planer. Torsbo-området ligger
längs det kulturstråk som planeras knyta ihop Varas centrala delar med konserthusområdet.
För att identifiera vad platsen skulle kunna utvecklas till har en workshop utifrån S2020 och
SKA med en bred referensgrupp genomförts. Deltagarna var från 13 till 67 år varav 30 %
under 18 år samt 60 % tjejer och 40 % killar. Projektansökan är ett resultat av den workshopen.
Projektet fokuserar på en omvandling av parkeringsplatsen och angränsande mark utifrån
pojkars och flickors perspektiv. Ett varierat innehåll ska locka en bred användargrupp. Platsen
ska vara attraktiv och användbar för alla och främja ungdomars behov och intresse. I praktiken
innebär det att ungdomar av olika kön är delaktiga och deltar i planeringen av området. Olika
typer av aktiviteter integreras sida vid sida på en och samma plats genom indelning i olika rum
med olika karaktär och användningsområde utifrån ungdomarnas och lokalsamhällets
önskemål. Ungdomar utformar inom bestämda ekonomiska ramar innehållet i rummen utifrån
ett jämställt och inkluderande perspektiv.
I projektet finns tre nyckelplatser: scen-/amfiteater, aktivitetsyta och mötesplats/hängplats.
Dessa tre bildar ett centrum som både skapas och utvärderas tillsammans med referensgruppen.
Fyra platser utformas därefter i samarbete med närliggande skolor. Referensgruppen utvärderar
även dessa platser ur ett jämställdhetsperspektiv. Olika typer av platser/rum bildar tillsammans
en jämställd offentlig utemiljö. Kultur och konst bryggar och förenar i utformningsarbetet.
Genom att utnyttja fritidsgårdens positiva kraft från både ungdomar och personal som en resurs
i gestaltning och planering av utemiljöerna kommer vi kunna lyfta frågor om jämställdhet
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bland ungdomarna samtidigt som diskussionerna resulterar i ett reflekterande förhållningssätt
kring jämställdhetsfrågor och en konkret åtgärd för att förbättra deras miljö. Genom det kan vi
få ett stort engagemang och deltagande bland ungdomar.

Beslutsmotiveringar
Boverket har gjort en prioritering mellan inkomna ansökningar. Boverket anser att de åtgärder
som beskrivs i den aktuella ansökan har goda förutsättningar att uppfylla syftet med stödet.
Därför beviljas ni stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och
tätorter.

Villkor för stöd
De krav som anges i förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda
offentliga miljöer i städer och tätorter och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS
2014:1) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter ska
vara uppfyllda.
I ansökan har ni angett att åtgärden kommer att ta mer än 6 månader att genomföra. Därför
måste ni senast den 1 november 2015 ha kommit in med en lägesrapport till Boverket. I
lägesrapporten ska ni ange hur arbetet med den stödberättigade åtgärden fortlöper, om
sökanden följer angiven tidplan och hur mycket av utbetalt stödbelopp som använts.
Åtgärden ska vara slutförd senast den 1 oktober 2016.
När åtgärden slutförts ska sökanden inkomma med en slutrapport till Boverket. Senast den 1
oktober 2016.
ska slutrapporten ha inkommit till Boverket. Slutrapporten ska innehålla:
1. en redovisning av genomförda åtgärder, hur villkoren för stödet har följts, hur erfarenheter
och kunskaper har spridits, de resultat som uppnåtts, hur resultaten förhåller sig till syftet med
stödet, och
2. en ekonomisk redovisning som visar den totala kostnaden för åtgärderna och hur stödmedlen
har använts.
Har sökanden en revisor ska den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet vara intygad av
revisorn.
Utförs hela eller delar av en åtgärd enligt förordningens 2 § av ett företag som bedriver
vinstdrivande näringsverksamhet ska sökanden till slutrapporten foga ett registerutdrag som
visar att sökanden är godkänd för F-skatt eller annan handling som visar att sökanden i
sökandens hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll
i fråga om betalning av skatter och avgifter.

Annan information i ärendet
Högst 75 procent av stödet får utbetalas innan en slutrapport har inkommit till Boverket. Först
därefter kan resterande utbetalning göras. Även om projektet skulle slutföras under 2015 kan
slutlig utbetalning av stöd ej ske förrän 2016 på grund av anslagsmässiga skäl.
Stöd till företag lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU)
nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och får lämnas endast med
de begränsningar som följer av kommissionens förordning samt av 18-20 §§ förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Boverket får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet från en stödmottagare, om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att stödet
lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
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2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,
3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte använts för det syfte som anges i 1 §,
4. mottagaren inte har lämnat in en slutrapport till Boverket, eller
5. villkoren i detta beslut inte har följts.
I beslutet har även deltagit Kerstin Andersson och Suzanne Pluntke.

Carl-Magnus Oredsson
jurist
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