1(3)
Person-/org nr 212000-0852
Ärende nr 33-78-1059 1417
Boverkets dnr 4099/2014

BESLUT
2015-02-03

Handläggare
Olivera Kotevski

Sölvesborgs kommun
KLF Stab
294 80 Sölvesborg

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:1102) om stöd till
utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer och
tätorter.
Boverkets beslut
Ni beviljas stöd med 1 050 000 kronor. Förskott av stöd utbetalas med 787 500 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 "Equal Park Sölvesborg". I ansökan har ni angett följande
projektbeskrivning.
Sölvesborgs kommun ansöker om bidrag till fysiska åtgärder i utomhusmiljön vid
aktivitetshuset Skofabriken i centrala Sölvesborg. Syftet är att skapa en trygg, säker, tillgänglig
och inbjudande utemiljö - en fungerande mötesplats där speciellt tjejer känner sig välkomna
och sedda ur ett jämställdhetsperspektiv.
Aktivitetshuset Skofabriken öppnade 2013. Där har skapats en attraktiv innemiljö som används
av ett tiotal verksamheter och projekt. Målet med verksamheten är att 50 procent av deltagarna
ska vara tjejer, ett högt och ambitiöst mål där traditionellt en majoritet av besökarna är pojkar.
Tjejer har tydlig uttryckt ett önskemål om trygga mötesplatser i utemiljö i olika forum gårdsråd, LUPP-undersökning, lokala enkäter, Open-space (dialogdag med kommunala
tjänstemän, politiker och ungdomar). Över lag är just tjejer och unga kvinnor
underrepresenterade i så gott som alla sammanhang som handlar om stadsplanering. Under
flera års tid har man satsat på så kallade näridrottsplatser inom kommunen - projekt som
delfinansierats av idrottsförbund. Detta är arenor som vi vet lockar fler pojkar än flickor och vi
vill därför börja planera för fler centrala mötesplatser i det offentliga rummet som inbjuder
tjejerna att ta större plats. De tankar och önskemål som framkommit har omarbetats till ett
konkret förslag där aktivitetshusets verksamhet även flyttar ut.
Förslaget innebär att utemiljön helt görs om. På den asfalterade yta som idag används som
parkeringsplats skapas gräs- och växtytor, sittplatser, en scen med möjligheter till spel, lek,
dans, konserter etc. I den slutliga utformningen kommer tjejer att få stor möjlighet att vara med
att forma miljön.

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
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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 30 september 2016.
När åtgärden slutförts ska sökanden inkomma med en slutrapport till Boverket. Senast den 30
september 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,
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.
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I beslutet har även deltagit Kerstin Andersson och Suzanne Pluntke.

Carl-Magnus Oredsson
jurist

Förteckning över samtliga sökande
Sölvesborgs kommun
KLF Stab
294 80 Sölvesborg

Olivera Kotevski
jurist

