Kostnadsredovisning
investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler enligt SFS 2016:1367

Inkom till Boverket

Blanketten fylls i och skickas till
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona.

1. Sökande och fastighetsbeteckning
Sökande

Boverkets diarienummer

Län

Kommun

Fastighetsbeteckning

Adress

Kostnadsredovisning
Redovisa de verkliga kostnaderna för åtgärderna

2. Kostnadsredovisning för byggnadsåtgärder.
Kostnader för tillgänglighetsåtgärder redovisas under rubrik 3.
Är sökanden momspliktig?

ja

nej

Ange kostnaderna för åtgärderna. Observera att avdragsgill moms inte får tas med i kostnadssammanställningen. Bidrag
utgår endast i de fall momsen är en kostnad för sökanden, det vill säga ej avdragsgill.
Ange kostnaden för:

Timmar

Kronor

Kostnad för tomt och mark
Förvärvskostnader i samband med köp av samlingslokal
Summa kronor 1.
Byggnadsåtgärder
Ventilation
VVS-installation
El-installation
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Målning
Konsultkostnader
Fasta inventarier
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Andra inventarier, nämligen

Konstnärlig utsmyckning (max fem procent av bidragsunderlaget)
Summa kronor 2.
Ej avdragsgill mervärdesskatt (moms)
Räntor och kreditiv
Eget arbete, ange antal timmar á 220 kronor och summa kronor
Summa kronor 3.
Summa kronor 1, 2, 3

3. Kostnadsredovisning för tillgänglighetsåtgärder
Är sökanden momspliktig?

ja

nej

Ange kostnaderna för åtgärderna. Observera att avdragsgill moms inte får tas med i kostnadssammanställningen. Bidrag
utgår endast i de fall momsen är en kostnad för sökanden, det vill säga ej avdragsgill.

Ange här kostnaden för:

Kostnad kr,
exklusive moms

Ej avdragsgill
moms, kr

Kostnad kr,
inklusive ej
avdragsgill
moms

Anpassning av hygienutrymmen
Ramp, lyftplatta
Hiss
Anpassning av dörrar
Balansstöd (ledstänger)
Anordnande av parkeringsplats
Hörslinga, akustikplattor
Belysning, kontrast och varningsmarkeringar för synskadade
Pictogram, skyltning eller annat orienteringshjälpmedel
Övriga tillgänglighetsåtgärder, ange nedan
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Summa kronor
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4. Förbindelse och underskrift
Kostnadsredovisningen skrivs under av behörig företrädare för sökanden, exempelvis firmatecknare. Tecknas firman av
två i förening ska båda firmatecknarna skriva under ansökan. Felaktiga uppgifter kan medföra skyldighet att
betala tillbaka det bidrag som har utbetalats.
Härmed intygas att redovisade kostnader är de verkliga kostnaderna.
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Behörig företrädares titel eller funktion

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Behörig företrädares titel eller funktion

Behandling av personuppgifter
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Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta
och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.
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