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Beslut om stöd enligt förordningen (2013:1102) om stöd till
utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer och
tätorter.
Boverkets beslut
Ni beviljas stöd med 1 916 250 kronor. Förskott av stöd utbetalas med 1 437 187 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 "En jämställd mötesplats för ungdomar". I ansökan har ni angett följande
projektbeskrivning.
Syftet och den önskade effekten med projektet är att skapa en jämställd mötesplats för
ungdomar så att killar och tjejer i övre tonåren på lika villkor kan ta del av Täby kommuns
fritidsutbud. Målsättningen med den jämställda mötesplatsen är att nå många ungdomar genom
en nyskapande, lustfylld och kreativ miljö som erbjuder varierande aktiviteter. Projektet avser
att involvera de verksamheter som har ungdomar i fokus såsom fritids- gårdar, bibliotek,
kulturskolan samt kulturenhetens arrangemang. På längre sikt kan en jämställd mötesplats med
medvetna metoder och strategiskt arbete generera fler positiva effekter, såsom en ökning av
andelen tjejer på fritidsgårdar samt ett ökat läsande bland unga killar.
Projektet är uppdelat i två integrerade delar - metodutbildning och fysiska åtgärder. I ett första
steg anordnas en grundutbildning i hur det metodiskt går att arbeta jämställt med ungdomar.
Utbildningen syftar till att tydliggöra uppdraget om den jämställda mötesplatsen, arbeta med
målgruppsbeskrivning och nulägesanalys och därefter utforska möjliga åtgärder för att bryta
den sneda könsfördelningen vid verksamheterna. De kunskaper och erfarenheter som
utbildningen ger kommer att ligga till grund för det förändringsarbete som personal från de
olika samverkande verksamheterna kommer att vara delaktiga i.
Ett andra steg innebär att arbeta med mötesplatsens fysiska miljö på ett medvetet sätt.
Målsättningen är att skapa en ny och centralt belägen mötesplats som lockar unga killar och
tjejer, framför allt de äldre ungdomarna i högstadie- och gymnasieåldern. De fysiska
åtgärderna gäller i ett första skede ombyggnad av Täbys huvudbibliotek, kulturskolans lokaler
och föreningsgården i Täby centrum.
Tanken är att de två delarna ska leda till effektiva synergier; genom utbildningens inriktning på
metodutveckling kan dessa erfarenheter omsättas i praktiken inom ramen för arbetet med den
jämställda fysiska miljön.
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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 31 oktober 2016.
När åtgärden slutförts ska sökanden inkomma med en slutrapport till Boverket. Senast den 31
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.
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