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

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 verksamhetsutvecklingsbidrag:
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
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