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YTTRANDE
Ang:	Förslag	till	Boverkets	föreskrifter	om	ändring	i	Boverkets	föreskrifter
(2017:2)	om	statsbidrag	till	allmänna	samlingslokaler,	dnr:	3047/2020

Bakgrund
Boverkets	föreskrifter	(2017:2)	om	statsbidrag	till	allmänna	samlingslokaler utgör	
ett	komplement	till	förordningen	(2016:1367)	om	statsbidrag till	allmänna	
samlingslokaler.	Genom	föreskrifterna	reglerar Boverket	verkställigheten	av	
förordningen.

Bidrag	till	allmänna	samlingslokaler	regleras	sedan	den	1	februari	2017	i
förordningen	om	statsbidrag	till	allmänna	samlingslokaler.	Bidrag	till allmänna	
samlingslokaler	får	lämnas	i	form	av	två	olika	bidrag;	ett investeringsbidrag	och	ett	
verksamhetsutvecklingsbidrag.

BOVERKETS FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I FÖRESKRIFTERNA
Föreskrifterna	ska	främja	en	rättssäker	och	effektiv	myndighetshandläggning. För	
att	Boverket	inte	ska	ställa	högre	krav	på	de bidragssökande	än	som	ges	av	
förordningen	föreslås	vissa	paragrafer	i föreskrifterna	att	antingen	upphävas	i	sin	
helhet	eller	till	vissa	delar.

 Införande av revisorsintyg
 Ändringar i ansökan för att underlätta för de bidragssökande och dess 

kostnadsmässiga följder
 Ändringar i slutredovisningen för att underlätta för de bidragssökande och 

dess kostnadsmässiga följder
 Borttagande av besiktningsprotokoll och krav avseende Besiktningsman

Boverket	konstaterar	att	de	föreslagna	ändringarna	– såsom	borttagandet av	krav	
avseende	besiktning	och	ett	införande	av	revisorsintyg	– överensstämmer med
hanteringen	av	andra	stöd	som	administreras	av myndigheten.

Yttrande
Remissvar	kan	lämnas	enligt	nedan

 Avstår
 Tillstyrker	utan	kommentar
 Tillstyrker	med	kommentar
 Avstyrker	med	motivering

Förslag	till	beslut

Kultur	och	fritidsnämnden	beslutar	
att	lämna	följande	remissvar:	Tillstyrker	utan	kommentar

Roger	Nilsson

Kultur- och	fritidschef



Boverket

Missiv
Datum

2020-09-15 3.2.1

Myndigheten för samhällsplanering,

byggande och boende

Enligt sändlista

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i
Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler
Ni får härmed tillfälle att yttra er över forslag till Boverkets föreskrifter om
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidragtill allmänna samlings-
lokaler med tillhörande konsekvensutredning.

Synpunkter på förslaget lämnassenastden 13 november 2020. Lämna syn-
punkterna i bifogad svarsfil. I forsta hand ska remissynpunkter lämnas in via e-
post till remiss@iboverket.se.Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att:
Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.

Frågor om remissenskickas till rcmiss(w,boverket.se.
i
I

, Remissengår äv~natt ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se.
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Bilagor:
- BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets fore-
skrifter (2017:2) om statsbidragtill allmänna samlingslokaler.
- Konsekvensutredning BFS 2020:xx
- Sändlista
- Svarsfil

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-353000.
E-post registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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Utgivare: Förnamn Efternamn 
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ALL 2 

 

Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter 
(2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; 

1 

Utkom från trycket 
den 0 månad 0 
 

beslutade den 0 månad 0. 
 

Boverket föreskriver med stöd av 25 § förordningen (2016:1367) om 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler i fråga om Boverkets föreskrifter 
(2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler 

dels att 6, 10, 14 och 15 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 6, 10, 14 och 15 §§ ska utgå, 
dels att 2, 9, 11, 13 och 16 §§ ska ha följande lydelse. 

 
2 §    Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket 
har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna 
formuläret och lämna de uppgifter som anges. 
 
9 §    Följande handlingar ska bifogas ansökan om investeringsbidrag: 

1. Nödvändiga behörighetshandlingar.  
2. Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.  
3. Handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller 

mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan.  
4. Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.  
5. Kommunens protokollsutdrag eller annan handling där det framgår att 

kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst 
30 procent av det bidragsunderlag som fastställs i ärendet.  

För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade 
årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden 
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen 
bifogas ansökan. 

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade 
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan. 
 
11 §    Den som har beviljats investeringsbidrag ska lämna en slutredovisning av 
projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska 
vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har fastställt. Sökanden, eller 
behörig företrädare för denne, ska underteckna formuläret och lämna de uppgifter 
som anges. Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de 
beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för åtgärderna och hur målen för 
projektet har uppnåtts.  

Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av 
bidragsmottagarens revisor. 
 
13 §    Följande handlingar ska bifogas ansökan om verksamhets-
utvecklingsbidrag: 

1. Nödvändiga behörighetshandlingar. 
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2. Handlingar som visar byggnadens eller utomhusmiljöns utformning, 
företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och 
situationsplan. 

3. Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling. 
4. Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken. 
För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade 

årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden 
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen 
bifogas ansökan. 

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade 
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan. 
 
16 §    Den som har beviljats verksamhetsutvecklingsbidrag ska lämna en 
slutredovisning av projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. 
Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har 
fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna 
formuläret och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska innehålla en 
skriftlig redogörelse av de beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för 
åtgärderna och hur målen för projektet har uppnåtts. 

Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av 
bidragsmottagarens revisor. 
 
                       

 
1. Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021. 
2. Författningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 augusti 2020. 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före den 

1 augusti 2020. 
 

På Boverkets vägnar 
 
 
FÖRNAMN EFTERNAMN 
 
 

 Förnamn Efternamn 


