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Inledning
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. Konsekvensutredning är
framtagen i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen gäller endast Boverkets föreskrifter om ändring i
verkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. De konsekvenser som följer av regeringens förordning (2020:607) om ändring i
förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler – vilken trädde
i kraft den 1 augusti 2020 – tas inte upp i denna konsekvensutredning.
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Bakgrund
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. För att mildra
de ekonomiska konsekvenserna under Coronapandemin lämnas även ett
organisationsbidrag under åren 2020 och 2021.
Investeringsbidrag kan ges för köp samt ny- eller tillbyggnad av allmän
samlingslokal. Vidare kan investeringsbidrag ges för ombyggnad eller
standardhöjande reparationer som inte är av ringa omfattning. Investeringsbidrag kan också ges till tillgänglighetsskapande åtgärder för
personer med funktionsnedsättning.
Verksamhetsutvecklingsbidrag kan ges till åtgärder för att anpassa en
allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen,
till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Vidare kan
verksamhetsutvecklingsbidraget ges för att stimulera just sådan verksamhet och i just sådan lokal. Verksamhetsutvecklingsbidrag kan också
ges för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och
fritidsområdet.
Regeringen har bestämt att Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler,
vilket framgår av 25 § förordningen.
Boverket administrerar statsbidragen till allmänna samlingslokaler.
Beslutande organ är emellertid Samlingslokaldelegationen, ett särskilt
beslutande organ inom Boverket. Detta med stöd av 15 § förordningen
(2012:546) med instruktion för Boverket.
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Ändringar i förordningen
Den 25 juni 2020 beslutade regeringen om ändringar i förordningen om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler, vilka trädde i kraft den
1 augusti 2020. Ändringarna innebär följande.

Boverket

•

Investeringsbidrag (enligt 8 § första stycket 4) som avser hela kostnaden för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning höjdes från 200 000 kronor till 300 000 kronor.

•

Verksamhetsutvecklingsbidrag (enligt 13 § första stycket 3) som avser att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet får betalas ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja
bidrag. Övriga verksamhetsutvecklingsbidrag och samtliga investeringsbidrag får betalas ut med högst 75 procent av det beviljade
bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag.

•

Kravet på besiktning och besiktningsman togs bort (tidigare 20 §).

•

Bestämmelserna om redovisningen av utfört bidragsprojekt formuleras tydligare och enklare (21 §). Bidragsmottagaren ska redovisa
genomförda åtgärder och kostnaderna för dessa senast vid den tidpunkt som Boverket beslutar. Vidare är bidragsmottagaren skyldig att
lämna in de eventuellt ytterligare uppgifter som Boverket har begärt.
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Problembeskrivning
I gällande föreskrifter finns flera paragrafer som avser besiktning,
besiktningsprotokoll samt krav på besiktningsman och certifierad person.
Genom att förordningens tidigare krav på besiktningsman nu upphört att
gälla ställer Boverket därmed krav på besiktningsman som det numera
saknas stöd för i förordningen.
Vid framtagandet av nu gällande föreskrifter, gjordes ändringar i syfte att
förenkla och förtydliga för den som söker bidragen. Även denna gång vill
Boverket göra förenklingar för sökanden. I gällande föreskrifter bedömer
Boverket att det finns formuleringar som behöver förtydligas. Det finns
även bilagor som är svåra att ta fram för sökanden. Vidare finns det
frågor i ansökningsformulären som av sökanden upplevs svåra att besvara. Ansökningsförfarandet kräver därför en arbetsinsats av sökanden
som kan upplevas omotiverat stor. I 9 och 13 §§ i föreskrifterna regleras
vilka handlingar som ska bifogas ansökningarna om investeringsbidrag
respektive verksamhetsutvecklingsbidrag.
Svårigheter för de bidragssökande bidrar även till mer omfattande arbetsinsatser och högre kostnader för Boverkets administration av bidragen.

Boverket
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Boverkets ändringar i föreskrifterna
Generellt om ändringarna
Föreskrifterna ska främja en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning. För att Boverket inte ska ställa högre krav på de bidragssökande än
som ges av förordningen upphävs vissa paragrafer i föreskrifterna, antingen i sin helhet eller till vissa delar. Till dessa hör paragrafer som avser
besiktning, besiktningsprotokoll och besiktningsman. Utöver dessa ändringar genomförs ändringar för att underlätta för de sökande. Boverket
bedömer att sådana ändringar även kommer att underlätta myndighetens
egen administration av bidragen, vilken i dag är ganska omfattande.
Kraven på besiktning har alltså numera tagits bort. Boverket inför i stället
att den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av
bidragsmottagarens revisor.
Införande av revisorsintyg
När det tidigare kravet på besiktningsman nu är borttaget inför Boverket i
stället ett krav på att den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska
vara intygad av bidragsmottagarens revisor. En bidragsmottagare som
inte omfattas av kravet att ha kvalificerad revisor kan i stället använda sin
egen valda revisor.
Boverket bedömer att ett intyg av bidragsmottagarens revisor är en relevant uppgift för att kunna bedöma ansökan. Vidare torde det för många
bidragsmottagare inte medföra några svårigheter att få ett sådant intyg
utfärdat. Dessutom bedöms detta nya krav innebära lägre kostnader
knutna till projektet, jämfört med de tidigare kraven på besiktning och att
använda en certifierad person för besiktningen. Detta oavsett om krav på
besiktning och typ av besiktningsman finns i andra bestämmelser.
Boverket bedömer även att en relativt liten andel av de bidragssökande
omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de
sökande i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att bidragsmottagarens kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en obetydlig kostnad och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en certifierad
person för besiktning av utförda åtgärder.
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Ändringar i ansökan för att underlätta för de bidragssökande
och dess kostnadsmässiga följder
Boverket genomför ändringar för att förenkla ansökningsprocessen för
bidragssökande (9 och 13 §§ föreskrifterna). Generellt för båda uppräkningarna ersätts strecksatserna av nummerlistor i författningen. Det blir
därigenom lättare att uppfatta och hänvisa till de olika kraven.
De kartor som sökande av bidraget enligt gällande föreskrifter ska bifoga
ansökan tas bort. Även redovisningen av övriga allmänna samlingslokaler
och uppgiften om antal invånare i upptagningsområdet, som ska bifogas
ansökan enligt nuvarande ansökningsformulär, tas bort. Boverket bedömer vidare att kravet om att det ska finnas ett varaktigt behov av en
allmän samlingslokal på orten för att få bidrag (9 § första stycket 1 förordningen), kan uppfyllas genom att sökande besvarar frågorna eller gör
en kort beskrivning i ansökningsformuläret. Boverket bedömer att dessa
ändringar kommer att underlätta ansökningsprocessen för
bidragssökande.
Boverket har tidigare bedömt att tidsåtgången för den sökande uppgår till
totalt cirka 20 timmar; 1 timme för att fylla i ansökan och 19 timmar för
att ta fram underlagen till ansökan. Efter ändringarna bedömer Boverket
att tiden för den sökande uppgår till totalt cirka 16,5 timmar; 1,5 timmar
för att fylla i ansökan och 15 timmar för att ta fram underlagen till ansökan. Då har Boverket beaktat att tidsåtgången ökar med cirka en halvtimme att fylla i ansökan, när sökande också ska lämna de korta beskrivningarna i stället för att lämna vissa bilagor. Däremot kommer ändringarna att innebära att tiden för att ta fram underlagen minskar med cirka fyra
timmar, mot bakgrund av att sökande inte längre behöver bifoga kartor på
upptagningsområde, redovisning av övriga samlingslokaler samt uppgift
om invånarantal. Denna beräkning av tidsåtgången för ansökningsförfarandet gäller för både investeringsbidraget och verksamhetsutvecklingsbidraget.
Det är svårt att värdera det frivilliga arbete som utförs inom ramen för en
organisation eller förening. Boverket har tidigare uppskattat värdet av
en timmes arbete för en ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler till 220 kronor. Boverket ser ingen anledning att nu frångå den
uppskattningen. Sökandes administrativa kostnader för att fylla i en
ansökan om investeringsbidrag respektive verksamhetsutvecklingsbidrag
uppskattas därför efter föreslagna ändringar minska med totalt 770 kronor
till 3 630 kronor (16,5 timmar à 220 kronor).
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Boverket har tidigare uppskattat att tidsåtgången för att handlägga en
ansökan uppgår till 12 timmar. Efter ändringarna beräknar Boverket att
denna tidsåtgång kommer att minska till 11 timmar. Men en antagen
genomsnittlig lönekostnad om 450 kronor per timme, beräknas kostnaden
för myndighetens handläggning av en ansökan minska med 450 kronor
till 4 950 kronor. I denna kostnad ingår även att förbereda ärendet inför
beslutsmötet i Samlingslokaldelegationen, göra förskottsutbetalning (18 §
första stycket förordningen) samt hantera avslag av de ärenden som inte
beviljas bidrag.
Ersättningen till Samlingslokaldelegationens ordförande och övriga
ledamöter påverkas inte av ändringarna i föreskrifterna.
Ändringar i slutredovisningen för att underlätta för de
bidragssökande och dess kostnadsmässiga följder
Tidigare har sökande vid redovisningen av utfört bidragsprojekt behövt
lämna in dokumenten Slutredovisning, Kostnadsredovisning och Besiktningsprotokoll. Boverket inför att sökande i stället ska redovisa åtgärder
och kostnader i formuläret Slutredovisning, som ska kompletteras med ett
revisorsintyg. Boverket bedömer att också dessa ändringar är ett led i att
underlätta för bidragssökande.
Boverket har tidigare beräknat att tidsåtgången för att fylla i blanketten
för slutredovisning av ett projekt uppgår till en timme för investeringsbidrag (enligt 8 § förordningen) samt för anpassning av allmän samlingslokal eller utomhusmiljö till ungdomsverksamhet (enligt 13 § första
stycket 1 förordningen). Dessutom beräknade Boverket att varje slutredovisning tog ytterligare fyra timmar för arbetet med besiktningsprotokollet
och kostnadsredovisningen. Detta innebär alltså en total tid om cirka fem
timmar. Efter ändringarna bedömer Boverket att tiden för slutredovisningen i stället kan beräknas till totalt tre timmar. Då har Boverket beaktat att ifyllnaden av det nya formuläret för slutredovisning kommer att
öka till två timmar, då det också innehåller en sammanställning av kostnaderna för projektet. Däremot medför förslaget en minskning av övrig
tid med tre timmar; från fyra timmar till en timme. Detta eftersom
tidigare besiktningsprotokoll och kostnadsredovisningen tas bort helt
samt att det i stället införs att ett revisorsintyg lämnas som bilaga.
För övriga verksamhetsutvecklingsprojekt beräknade Boverket tidigare
att slutredovisningen uppgick till totalt sex timmar; två timmar för
ifyllnad av formuläret och ytterligare fyra timmar för besiktning och
kostnadsredovisning. Efter ändringarna uppskattar Boverket att den totala
tiden för slutredovisningen minskar med cirka två timmar till totalt fyra

Boverket

Konsekvensutredning BFS 2021:1

11

timmar; tre timmar för ifyllnad av det nya formuläret och ytterligare en
timme för revisorsintyget. Då har Boverket beaktat att ifyllnaden av det
nya formuläret är mer omfattande och även innehåller en sammanställning av kostnaderna för projektet, varför det tar en timme mer än tidigare
slutredovisning. Däremot medför ändringarna för samtliga projekt som
avser verksamhetsutvecklingsbidrag en minskning av övrig tid med tre
timmar; från fyra timmar till en timme. Detta eftersom tidigare besiktningsprotokoll och kostnadsredovisningen tas bort helt samt att det i
stället införs att ett revisorsintyg lämnas som bilaga.
Den totala arbetsbördan för sökanden kommer genom dessa ändringar
alltså att minska från cirka fem timmar till tre timmar för investeringsbidrag respektive från cirka sex timmar till fyra timmar för verksamhetsutvecklingsbidraget.
Sökandes administrativa kostnader för slutredovisningen av investeringsbidrag respektive verksamhetsutvecklingsbidrag uppskattas därför efter
ändringarna minska med totalt 440 kronor för respektive bidrag till
660 kronor (3 timmar à 220 kronor) respektive 880 kronor (4 timmar à
220 kronor).
Boverket har tidigare uppskattat att tidsåtgången för att handlägga en
slutredovisning och utbetalning av ett byggprojekt (enligt 18 § förordningen) uppgår till tre timmar. Efter genomförandet av ändringarna beräknar Boverket att denna tidsåtgång kommer att minska med cirka en
halvtimme till två och en halv timme. Med en antagen genomsnittlig
lönekostnad om 450 kronor per timme, beräknas kostnaden för myndighetens handläggning av en slutredovisning att minska med 225 kronor till
1 125 kronor.
Borttagande av besiktningsprotokoll och krav avseende
besiktningsman
Kravet på besiktningsman har alltså nu tagits bort i förordningen. Därmed
måste motsvarande krav i föreskrifterna – avseende besiktning, besiktningsprotokoll och besiktningsman – tas bort. Detta eftersom Boverket
genom föreskrifterna inte kan ställa högre krav på bidragsmottagaren än
vad som regleras i förordningen. Detta innebär att bidragsmottagaren
kanske inte alls behöver anlita en certifierad person för besiktningen, om
detta inte krävs i andra bestämmelser. I vissa fall behöver åtgärden inte
besiktas alls.
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Boverket upphäver därmed de bestämmelser som avser besiktning,
besiktningsprotokoll och krav på besiktningsman eller certifierad person i
föreskrifterna. Dessa förändringar innebär därmed mindre kostnader för
sökanden, i de fall där sökanden inte annars behöver anlita en
besiktningsman.
Överenstämmelse med administration av andra stöd
Boverket konstaterar att ändringarna – såsom borttagandet av krav
avseende besiktning och ett införande av revisorsintyg – överensstämmer
med hanteringen av andra stöd som administreras av myndigheten.
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Effekter om ändringar inte görs
Om ändringar inte gjordes i Boverkets föreskrifter skulle det få följande
effekter:
•

Boverket skulle i samband med bidragsansökningar i vissa fall även
fortsättningsvis kräva in bilagor som medför omotiverat stora arbetsinsatser från sökanden och en omfattande administration av bidragen
för Boverket. Detta skulle medföra högre kostnader, både för
bidragssökande och Boverket.

•

Boverket skulle ha större krav på bidragsmottagaren än vad som
regleras i förordningen avseende krav på besiktningsprotokoll och
besiktningsman eller certifierad person, vilket myndigheten alltså
saknar stöd för i gällande förordning.

•

Bidragsmottagaren skulle i många fall även fortsättningsvis få
kostnader för besiktning av certifierad person för projekt som inte
annars har krav på besiktning.

•

I många fall skulle besiktningen även fortsättningsvis behöva utföras
av person som inte har relevant kompetens för uppgiften.

Boverket
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Konsekvenser
Regelförenkling
Syftet med ändringarna i föreskrifterna är att bestämmelserna i förordningen ska vara uppfyllda, att föreskrifterna inte ska innehålla högre
krav än vad som ges i förordningen och att resursåtgången för bidragssökande och även Boverkets administration inte ska vara omotiverat stor.
Boverket bedömer att ändringarna medför regelförenklingar för bidragssökande, men även främjar en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De ändrade reglerna berör presumtiva bidragssökande, vilka är ideella
föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte samt som
är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag.

Ekonomiska och andra konsekvenser för berörda
aktörer
De ändrade reglerna bedöms inte medföra några ökade kostnader för
berörda aktörer. Borttagandet av krav på besiktningsman och införandet
av krav på revisorsintyg för bidragsmottagare kan däremot innebära att
bidragsmottagarens kostnader minskar. Ändringarna bör inte innebära
några förändringar i berörda aktörers verksamhet. Boverket bedömer
vidare att ändringarna inte heller påverkar konkurrensförhållandena
mellan olika företag.
Sammantaget bedömer Boverket att ändringarna i föreskrifterna inte är av
sådan omfattning och innebörd att de får effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen behöver därmed inte redovisa en sådan beskrivning
som annars krävs enligt 7 § förordningen om konsekvensutredning vid
regelgivning.

Konsekvenser för barn
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för barn.

Konsekvenser för miljö och hälsa
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för miljö
eller hälsa.

Boverket
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Konsekvenser för personer med nedsatt
funktionsförmåga
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för
personer med nedsatt funktionsförmåga.

Konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv
Boverket bedömer att ändringarna inte ha några konsekvenser ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Regleringens överensstämmelse med de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen
Boverket bedömer att föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Boverket
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Tidpunkt för ikraftträdande
Ändringarna i förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
trädde i kraft den 1 augusti 2020. Enligt andra punkten i övergångsbestämmelserna gäller äldre föreskrifter fortfarande för statsbidrag som
har beviljats före ikraftträdandet.
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag
till allmänna samlingslokaler träder i kraft den 1 februari 2021, men
tillämpas för tid från och med den 1 augusti 2020. Vidare ska äldre
föreskrifter fortfarande gälla för statsbidrag som har beviljats före den
1 augusti 2020.
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Särskilda informationsinsatser
Boverket planerar att göra ett utskick till Riksorganisationerna med
anledning av ändringarna i föreskrifterna. Informationen om ändringen
kommer också att publiceras på Boverkets webbplats www.boverket.se.
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Författningskommentar
Ändringar i föreskrifterna
Ansökan om bidrag (2 §)
Beskrivning

Paragrafen får ändrad lydelse i form av att ordet ”blankett” byts ut till
ordet ”formulär”.
Motiv

Användandet av formulär möjliggör även en framtida eventuell digital
ansökan. Vidare skapar det enlighet med Boverkets andra föreskrifter om
stöd och bidrag.
Konsekvenser

Ett enhetligt användande av ordet formulär underlättar för både Boverkets
handläggning och sökandes ansökningar.
Besiktningsman (6 §)
Beskrivning

Bestämmelsen som beskriver vem som får vara besiktningsman upphävs
på grund av att förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och
besiktningsman har upphävts (20 §). Boverket kan genom föreskrifterna
inte ställa högre krav på bidragsmottagaren än vad som regleras i
förordningen.
Motiv

En ändring av föreskrifterna är nödvändig för att föreskrifterna ska vara
förenliga med den nu ändrade förordningen.
Konsekvenser

Ett borttagande av kravet på besiktningsman kommer att underlätta för
sökanden.
Underlag för prövning av en ansökan om bidrag (9 §)
Beskrivning

Vissa delar av den tidigare bestämmelsen upphävs.
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Följande reglering tas bort:
•

Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i
upptagningsområdet.

•

Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive
sökandens.

•

Antal invånare i upptagningsområdet ska anges.

Motiv

Det finns ett krav i 9 § första stycket 1 förordningen, om att det ska finnas
ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten för att sökanden
ska kunna erhålla bidrag. I nuvarande föreskrifter regleras att sökande ska
ge in underlag – i form av de tre uppräknade punkterna som anges ovan –
för att detta krav ska kunna bedömas vara uppfyllt. Boverket bedömer
dock att detta krav i stället kan uppfyllas genom att sökanden besvarar
frågor i ansökningsformuläret eller att sökanden gör korta beskrivningar i
ansökningsformuläret. Boverket bedömer att detta kommer att underlätta
ansökningsprocessen för bidragssökande. Vidare medför framtagandet av
karta, som visar sökandens lokal och andra allmänna samlingslokaler i
upptagningsområdet, ett moment i samband med ansökan som många
bidragssökande upplever besvärligt.
Konsekvenser

Ändringarna – att kräva in uppgifterna i ansökningsformuläret i stället för
genom bilagor till ansökan – innebär att både den bidragssökandes och
Boverkets handläggning underlättas.
Besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning (10 §)
Bakgrund

Bestämmelsen om besiktningsprotokoll upphävs på grund av att förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och besiktningsman har
upphävts (20 §). Vidare bedömer Boverket att en separat kostnadsredovisning försvårar för bidragsmottagare, varför regleringen om denna
upphävs. I stället ska kostnadsredovisningen ingå i slutredovisningen.
Motiv

Det finns en risk att bidragsmottagaren missar att komma in med dokumentet Kostnadsredovisning i samband med att projektet har slutförts och
i stället lämnar in fakturor till Boverket. Vidare medför det en fördröjning
av Boverkets handläggning när myndigheten måste be sökanden att
komplettera slutredovisningen av slutfört bidragsprojekt. För att både
förenkla för sökande och minska risken för att kostnaderna för projektet
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inte redovisas korrekt inför Boverket att kostnaderna i stället ska redovisas i formuläret Slutredovisning.
Konsekvenser

Det blir enklare för sökande att lämna korrekt redovisning av projektet då
antalet dokument blir färre. Det underlättar även Boverkets handläggning.
Slutredovisning (11 §)
Beskrivning

Orden ”blankett” och ”blanketten” byts ut till orden ”formulär” och
”formuläret”. Vidare görs ett tillägg avseende slutredovisningen, att den
även ska innehålla kostnaderna för åtgärderna. Paragrafens lydelse ändras
också, från att ange att kostnadsredovisning och besiktningsprotokoll ska
bifogas slutredovisningen, till att det i stället införs ett nytt krav om att
redovisningens tillförlitlighet ska intygas av revisor.
Motiv

Redovisningen av kostnader tas upp här, för att förenkla och förtydliga
för bidragsmottagaren. Vidare bedömer Boverket att det är relevant att
införa ett krav om att ge in ett revisorsintyg, för att underlätta myndighetens bedömning att projektets kostnader har redovisats tillförlitligt.
Konsekvenser

Redovisningen av kostnaderna för utfört bidragsprojekt ska ske i dokumentet Slutredovisning. Bidragsmottagaren har på detta sätt färre dokument att lämna in till Boverket vid redovisning av utfört bidragsprojekt.
Boverket bedömer att en relativt liten andel av de bidragssökande omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de sökande
i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att bidragsmottagarens
kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en obetydlig kostnad
och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en certifierad person för
besiktning av utförda åtgärder.
Underlag för prövning av en ansökan om bidrag (13 §)
Bakgrund

Vissa delar av den tidigare bestämmelsen upphävs.
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Följande reglering tas bort:
•

Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i
upptagningsområdet.

•

Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive
sökandens.

•

Antal invånare i upptagningsområdet.

Motiv

Det finns ett krav i 9 § första stycket 1 förordningen, om att det ska finnas
ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten för att sökanden
ska kunna erhålla bidrag. I nuvarande föreskrifter regleras att sökande ska
ge in underlag – i form av de tre uppräknade punkterna som anges ovan –
för att detta krav ska kunna bedömas vara uppfyllt. Boverket bedömer
dock att detta krav i stället kan uppfyllas genom att sökanden besvarar
frågor i ansökningsformuläret eller att sökanden gör korta beskrivningar i
ansökningsformuläret. Boverket bedömer att detta kommer att underlätta
ansökningsprocessen för bidragssökande. Vidare medför framtagandet av
karta, som visar sökandens lokal och andra allmänna samlingslokaler i
upptagningsområdet, ett moment i samband med ansökan som många
bidragssökande upplever besvärligt.
Konsekvenser

Ändringarna – att kräva in uppgifterna i ansökningsformuläret i stället för
genom bilagor till ansökan – innebär att både bidragssökandens och
Boverkets handläggning underlättas.
Besiktningsprotokoll (14 §)
Besiktningsprotokoll

Bestämmelsen om besiktningsprotokoll upphävs. Detta på grund av att
förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och besiktningsman
har upphävts (20 §). Boverket kan genom föreskrifterna inte ställa högre
krav på bidragsmottagaren än vad som regleras i förordningen.
Motiv

En ändring av föreskrifterna är nödvändig för att föreskrifterna ska vara
förenliga med den nu ändrade förordningen.
Konsekvenser

Ett borttagande av kravet på besiktningsman kommer att underlätta för
sökanden.
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Kostnadsredovisning (15 §)
Bakgrund

Boverket bedömer att en separat kostnadsredovisning försvårar för
bidragsmottagare, varför den upphävs. I stället ska kostnadsredovisningen
ingå i slutredovisningen.
Motiv

Det finns en risk att bidragsmottagaren missar att komma in med dokumentet Kostnadsredovisning i samband med att projektet har slutförts och
i stället lämnar in fakturor till Boverket. Vidare medför det en fördröjning
av Boverkets handläggning när myndigheten måste be sökanden att
komplettera slutredovisningen av slutfört bidragsprojekt. För att både
förenkla för sökande och minska risken för att kostnaderna för projektet
inte redovisas korrekt bedömer Boverket att kostnaderna i stället ska
redovisas i formuläret Slutredovisning.
Konsekvenser

Det blir enklare för sökande att lämna korrekt redovisning av projektet då
antalet dokument blir färre. Det underlättar även Boverkets handläggning.
Slutredovisning (16 §)
Bakgrund

Orden ”blankett” och ”blanketten” byts ut till orden ”formulär” och
”formuläret”. Vidare görs ett tillägg avseende slutredovisningen, att den
även ska innehålla kostnaderna för åtgärderna. Paragrafens lydelse kommer också att ändras från att ange att kostnadsredovisning och besiktningsprotokoll ska bifogas slutredovisningen, till att det i stället införs ett
nytt krav om att redovisningens tillförlitlighet ska intygas av revisor.
Motiv

Redovisningen av kostnader tas upp här, för att förenkla och förtydliga
för bidragsmottagaren. Vidare bedömer Boverket att det är relevant att
införa ett krav om att ge in ett revisorsintyg, för att underlätta myndighetens bedömning att projektets kostnader har redovisats tillförlitligt.
Konsekvenser

Redovisningen av kostnaderna för utfört bidragsprojekt ska ske i dokumentet Slutredovisning. Bidragsmottagaren har på detta sätt färre dokument att lämna in till Boverket vid redovisning av utfört bidragsprojekt.
Boverket bedömer att en relativt liten andel av de bidragssökande omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de
sökande i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att bidrags-
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mottagarens kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en
obetydlig kostnad och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en
certifierad person för besiktning av utförda åtgärder.
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