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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 förslag
till ändring i verkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. De konsekvenser som följer av regeringens förordning (2020:821)
om ändring i förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler –
vilken trädde i kraft den 6 oktober 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.
Regeringen har den 1 oktober 2020 beslutat att införa ett tillfälligt organisationsbidrag genom förordningen (2020:821) om ändring i förordningen
(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget ska
kunna lämnas till föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna
samlingslokaler samt till riksorganisationer vars medlemmar tillhandahåller allmänna samlingslokaler. Organisationsbidraget kan lämnas för åren
2020 och 2021 för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.
Regeringen avser att avsätta 75 miljoner kronor till målgruppen för år
2020 och ytterligare 50 miljoner kronor för år 2021.
Enligt 15 a § förordningen får organisationsbidrag lämnas till
1. en förening eller en stiftelse för dess verksamhet med att tillhandahålla
allmänna samlingslokaler,
2. en riksorganisation för att bidraget ska komma verksamhet med att
tillhandahålla allmänna samlingslokaler hos föreningar och stiftelser
som är medlemmar i riksorganisationen till del, och
3. en riksorganisation för dess informations- och rådgivningsverksamhet
om allmänna samlingslokaler samt verksamhet i anslutning till ansökningar om statligt stöd till allmänna samlingslokaler.
Om en riksorganisation får bidrag enligt första stycket 2 får bidrag enligt
första stycket 1 inte lämnas till dess medlemsorganisation.

Boverkets roll
Boverket administrerar det tillfälliga organisationsbidraget och tar bland
annat fram föreskrift till förordning, formulär för ansökan och redovisning samt informationstexter. Boverket kommer att pröva inkomna ansökningar. 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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Ikraftträdande
Bestämmelserna om organisationsbidrag i förordningen (2016:1367) om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler träder i kraft den 6 oktober 2020
och Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2)
om statsbidrag till allmänna samlingslokaler föreslås träda i kraft den
15 oktober 2020 men tillämpas i ärenden som inkommit från den 6 oktober 2020.

Verkställighet av förordningen
Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av förordningen om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler, vilket framgår av 25 § förordningen.
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Problembeskrivning
Eftersom det aktuella organisationsbidraget som införs är av tillfällig art
reglerar de gällande föreskrifterna inte något om detta bidrag. Att fastställa en ansökningsomgång är av stor vikt både för den sökande och för
Boverket som ska hantera och handlägga inkomna ansökningar.
Genom att införa tidsramar för ansökningsförfarandet även vad gäller organisationsbidraget kan Boverket på ett rättssäkert sätt hantera ansökningar om organisationsbidrag.
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Konsekvenser
Regelförenkling
Syftet med införande av bestämmelser om organisationsbidrag i föreskrifterna är att fastställa ansökningsförfarandet. Boverket bedömer att tillägget medför regelförenklingar för bidragssökanden, men även främjar en
rättssäker och effektiv myndighetshandläggning.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De införda reglerna berör presumtiva bidragssökande, vilka är ideella föreningar och stiftelser vilka arbetar utan vinstsyfte, som är fristående från
en kommun eller kommunala företag och bolag samt respekterar demokratins idéer. Bestämmelsen rör även riksorganisationer som organiserar
sådana föreningar och stiftelser.

Jämställdhet, barn, samt personer med nedsatt
funktionsförmåga
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för jämställdhet, för barn eller för personer med funktionsnedsättningar.

Regleringens överrensstämmelse med de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen
Boverket gör bedömningen att föreskrifterna överensstämmer med de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Regleringens effekter på företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller
villkor i övrigt
Föreskrifterna bedöms inte vara 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 beskrivning enligt 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
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Regleringens effekter på kostnader för staten,
kommuner eller landsting
Regeringens medgivande att besluta föreskrifterna ska inhämtas om
föreskrifterna vid tillämpningen kan få effekter på kostnader som
inte är oväsentliga för staten, kommuner eller landsting, enligt 2 §
förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om
vissa föreskrifter. Boverket har gjort en bedömning och kommit
fram till att något sådant medgivande inte behövs.

Konsekvenser för miljö och hälsa
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för miljö
eller hälsa.
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Effekter om inte ändringen görs
Om den föreslagna ändringen inte införs i föreskrifterna kommer Boverket inte kunna garantera en rättssäker och rättvis prövning av organisationsbidraget.
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Särskilda informationsinsatser
Boverket kommer att meddela Riksorganisationerna med anledning av
den föreslagna ändringen i föreskrifterna. Information om ändringen
kommer också att framgå via Boverkets webbplats www.boverket.se.

Boverket

12

Konsekvensutredning BFS 2020:xx

Författningskommentar
Föreslagen ändring i föreskrifterna
Bestämmelser om organisationsbidrag (17 §)
Ansökningar om organisationsbidrag som har kommit in till Boverket
senast den 16 november prövas vid ett tillfälle före utgången av december
månad samma år.
Beskrivning

Bestämmelsen beskriver villkoren för vilka ansökningar som ska anses ha
inkommit i rätt tid för att bli prövade i omgången.
Motiv

För att Boverket ska kunna säkerställa en rättssäker och rättvis prövning
av inkomna ansökningar behöver ansökningsförfarandet, och då i synnerhet period för senast inkommen ansökan, regleras.
Konsekvenser

Föreskrifterna ska främja en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning. Då ändringarna i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler inte reglerar ansökningsförfarandet för det tillfälliga organisationsbidraget behöver detta regleras i föreskriften genom införande av 17 §.
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