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Kulturnämnden 
 

Riktlinjer för kommunal medfinansiering avseende Boverkets 
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  anta föreslagna riktlinjer för kommunal medfinansiering avseende Boverkets 
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler i Uppsala kommun, samt 
 
att  revidera kulturnämndens arbets- och delegationsordning punkt 7.3.8 i enlighet med 
upprättat förslag så beslut om kommunal medfinansiering enligt fastställda riktlinjer fattas på 
delegation av avdelningschefen för kulturförvaltningens stab. 
 
 
Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2015 har kulturnämnden ansvar för olika stödformer till allmänna 
samlingslokaler, bland annat kommunal medfinansiering avseende Boverkets 
investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Kulturnämnden har inga fastställda riktlinjer 
för kommunal medfinansiering avseende allmänna samlingslokaler, och det är angeläget att 
fastställa sådana för en korrekt beslutsprocess. I föreliggande ärende föreslår 
kulturförvaltningen riktlinjer anpassade till Boverkets föreskrifter för stödet, samt ett 
beslutsförfarande på delegation av kulturförvaltningens stabschef. Förvaltningen föreslår att 
fastställda riktlinjer börjar gälla efter nämndbeslut. 
 
 
Ärende 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09-10 § 148 (KSN-2013-1280) om en ny nämnd-
organisation för Uppsala kommun, vilken trädde i kraft 1 januari 2015. Omorganisationen 
innebar att kulturnämnden bland annat tog över ansvaret för stöd till allmänna samlingsloka-
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ler, vilka söks av bygdegårdsföreningar och andra lokalhållande organisationer. Stödformerna 
består dels av kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag och dels av 
direkt stödgivning genom kommunalt verksamhetsstöd och upprustningsstöd.  
 
Kulturnämnden fastställde 2016-12-15 § 207 (KTN-2016-0400) riktlinjer för de två sist-
nämnda stödformerna. Nämnden tog inledningsvis över enbart handläggningsansvar för 
kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag. Budgetansvaret låg kvar i 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter och ärenden sambereddes mellan kulturför-
valtningen och kommunledningskontoret. 2017 flyttades även budgetansvaret för kommunal 
medfinansiering till kulturnämnden, och riktlinjer behöver därmed fastställas för stödformen. 

Allmänna samlingslokaler 

Med allmän samlingslokal avses i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, 
studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan 
liknande verksamhet. Lokalerna ägs eller disponeras av ideella organisationer och utnyttjas 
allsidigt. De flesta föreningar som idag driver allmänna samlingslokaler är medlemmar i 
någon av organisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus & Parker och Våra 
gårdar. Ärenden om statligt bidrag för allmänna samlingslokaler hanteras av Boverket. 

Boverkets investeringsbidrag 

Boverkets investeringsbidrag kan sökas av ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som 
arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och 
bolag. Bidraget ges till köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande 
reparation av allmän samlingslokal. Bidrag ges inte för upprustning och reparationer som 
bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen. I ansökan redogör den sökande 
organisationen för planer och kostnader kopplade till byggnadsprojektet. För att få ut det 
beviljade bidraget krävs en slutredovisning med godkänt besiktningsprotokoll. 
 
När en organisation söker investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler från Boverket för 
ovan nämnda åtgärder, krävs kommunal medfinansiering om minst 30 procent av den 
förväntade projektkostnaden, för att Boverket ska bevilja ett bidrag som motsvarar 50 procent 
av kostnaden. Kommunens beslut om medfinansiering utgör en bilaga i organisationens 
ansökan till Boverket. Boverkets investeringsbidrag kan även ges till tillgänglighetsskapande 
åtgärder för personer med funktionsnedsättning, men då krävs ingen kommunal 
medfinansiering och kommunen är därmed inte involverad i processen. 

Förvaltningens förslag till riktlinjer 

Enligt Boverket behöver den kommunala processen hantera inkomna ansökningar som 
enskilda ärenden och leda till beslut om att kommunen medfinansierar med 30 procent om 
Boverket beviljar och betalar ut bidrag. Kommunen kan ta fram ett mallbeslut där behörig 
företrädare för kommunen undertecknar beslutet och bilägger behörighetshandling i form av 
exempelvis en delegationsordning. Mallbeslutet kan enligt Boverket formuleras på följande 
sätt: ”Kommunen kommer att medfinansiera föreningens åtgärder med 30 procent av det 
bidragsunderlag som berättigar till det statliga stödet.” 



3 (3) 
 

Kulturförvaltningen föreslår riktlinjer som utgår från Boverkets föreskrifter för investerings-
bidrag till allmänna samlingslokaler, och där kommunen inte begär in ytterligare underlag än 
organisationens ansökningshandlingar till Boverket. Kommunens beslut om medfinansiering 
blir enbart en formell process och den verkliga bedömningen av ansökan sker hos Boverket. 
Boverkets stödhandläggare har den kompetens inom byggnads- och installationsarbeten som 
krävs för att bedöma ansökningar inom den aktuella stödformen, och denna bedömning blir 
vid ett bifall garantin för projektets kvalitet och genomförbarhet.  
 
Kommunen behöver ha den sökande organisationens färdigställda ansökningshandlingar till 
Boverket som underlag för att kunna ta beslut om medfinansiering. Organisationen behöver å 
sin sida kommunens beslut som bilaga i den slutliga ansökan som skickas till Boverket. 
Sökande organisationer är därmed beroende av en skyndsam handläggningsprocess, och 
förvaltningen föreslår att beslut om stöd enligt fastställda riktlinjer tas på delegation av 
kulturförvaltningens stabschef, samt att nödvändiga konsekvensändringar görs i 
kulturnämndens delegations- och arbetsordning. Förvaltningen föreslår vidare att fastställda 
riktlinjer börjar gälla efter taget nämndbeslut. 
 
Revidering av kulturnämndens delegations- och arbetsordning 
Nedan följer förslag om revidering av kulturnämndens delegations- och arbetsordning punkt 
7.3.8. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
 
Bilagor. 1. Förslag till riktlinjer för kommunal medfinansiering avseende Boverkets  

    investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 
2. Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler 

Nr  Ärende  Delegat  
8  Beslut om stöd enligt fastställda riktlinjer för  

 verksamhetsstöd och upprustningsstöd 
till allmänna samlingslokaler i 
Uppsala kommun 

 kommunal medfinansiering avseende 
Boverkets investeringsbidrag till 
allmänna samlingslokaler 

Avdelningschef - 
kulturförvaltningens stab  
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Kommunal medfinansiering avseende Boverkets investerings-
bidrag till allmänna samlingslokaler 

 

Vilka kan söka stödet? 
Kommunen följer de föreskrifter som Boverket fastställt för investeringsbidraget till allmänna 
samlingslokaler. För att beviljas stöd måste den sökande organisationen även 

 söka investeringsbidrag för en allmän samlingslokal inom Uppsala kommun, 
 ha ett eget organisationsnummer,  
 ha ett plus- eller bankgironummer i organisationens namn samt 
 vara skuldfri hos kommunen. 

 

Stödets utformning 
Boverkets investeringsbidrag kan ges till köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller 
standardhöjande reparation av allmän samlingslokal. För att en sökande organisation ska kunna 
beviljas bidraget enligt ovan nämnda syften krävs en kommunal medfinansiering med minst 30 
procent av den av Boverket godkända projektkostnaden.  
 
Stödet avser kommunal medfinansiering och syftar till att möjliggöra organisationers ansökan till 
Boverket. Kommunal medfinansiering avseende ansökan till Boverket och det kommunala 
upprustningsstödet kan inte sökas för samma ändamål. 
 

Ansökan 
Stödet söks på särskild blankett. Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 1 november. 
För sent inkommen ansökan behandlas inte. Till ansökan om kommunal medfinansiering ska sökande 
bifoga ifyllda ansökningshandlingar till Boverket. 
 

Beslut 
Beslut om medfinansiering fattas av kulturnämnden. Det kommunala stödet betalas ut när Boverket 
godkänt slutredovisningen av det aktuella projektet och fastställt slutligt investeringsbidrag. 
 

Redovisning 
Redovisning av beviljat stöd krävs inte då stödet betalas ut efter av Boverket godkänd slutredovisning.  
 

Marknadsföring 
I marknadsföring av verksamheten ska det framgå att den sker med stöd från Uppsala kommun.  
 



 
 

Boverkets författningssamling 

 

Utgivare: Yvonne Svensson 
BFS 2017:2 
ALL 1 
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Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler; 

Utkom från trycket 
den 25 april 2017 
 

beslutade den 25 april 2017. 
 

Boverket föreskriver följande med stöd av 25 § förordningen (2016:1367) om 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler. 

Inledning 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter till förordningen (2016:1367) om 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler. 

Termer och begrepp som inte särskilt definieras i denna författning används i 
samma betydelse som i förordningen. 

Ansökan om bidrag 

2 §    Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och göras på blankett som Boverket 
har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna 
blanketten och lämna de uppgifter som anges. 

Bidragsunderlag  

3 §    Bidragsunderlaget beräknas på samlingslokalens hela yta efter det att 
byggnadsprojekt genomförts. 

Utrymmen för samlingslokalens skötsel är expedition samt städ- och 
personalutrymmen. 

Om en befintlig samlingslokal består av utrymmen som inte längre är 
användbara som samlingslokal kan hänsyn tas till detta när bidragsunderlaget 
beräknas. 
 
4 §    Om lokalens yta vid sådant köp, ny- eller tillbyggnad som avses i 8 § första 
stycket 1 och 2 förordningen överstiger 1 000 m2 utgör bidragsunderlaget 
kostnaden per m2 för hela ytan multiplicerat med 1 000.  
 
5 §    I bidragsunderlaget för sådana åtgärder som avses i 8 § första stycket 1, 2 
och 3 förordningen får, utöver skäliga faktiska kostnader för byggnadsåtgärder, 
inräknas skäligt värde av eget arbete, dock högst 20 procent av underlaget.  

Boverket fastställer genom särskilt beslut skäligt värde av eget arbete.  

Besiktningsman 

6 §    Besiktning får genomföras av certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 §, 
sakkunnig funktionskontrollant enligt 8 kap. 25 §, certifierad sakkunnig enligt 
10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) eller ackrediterat besiktningsorgan 
enligt 5 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:338).  
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Besiktningsmannen ska ha en självständig ställning i förhållande sökanden och 
till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. 

Bestämmelser om investeringsbidrag 

Projektets påbörjande 

7 §    Med tidpunkten för påbörjande för sådana åtgärder som avses i 8 § 
förordningen avses i fråga om nybyggnad och tillbyggnad den tidpunkt då 
gjutning av källarlösa hus, källarmurar eller grundplattor under dessa påbörjas. 
Däremot räknas inte schaktning, sprängning, pålning, utfyllning, formsättning för 
plintar och grundplattor, gjutning av plintar och dylikt som påbörjande i detta 
avseende. 

Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om ombyggnad den tidpunkt där 
rivnings- eller röjningsarbete påbörjas. Byggnadsarbetena ska dock inte anses 
påbörjade, om endast mindre rivningsarbeten utförts för att undersöka 
byggnadens skick inför ombyggnaden. 

Prövning av en ansökan om bidrag 

8 §    Ansökningar om investeringsbidrag som har kommit in till Boverket senast 
den 1 december prövas vid ett tillfälle före utgången av maj månad följande år. 

Underlag för prövning av en ansökan om bidrag 

9 §    Följande handlingar ska bifogas ansökan om investeringsbidrag  
– Nödvändiga behörighetshandlingar. 
– Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet. 
– Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive sökandens.  
– Antal invånare i upptagningsområdet ska anges. 
– Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling. 
– Handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller 

mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan. 
– Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken. 
– 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.  

Besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning 

10 §    Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och 
att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning.  

Kostnadsredovisningen ska visa summan av de i projektet nedlagda 
kostnaderna. I de fall både bidragsberättigade åtgärder och inte bidragsberättigade 
åtgärder har genomförts, ska kostnaderna delas upp. 
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Slutredovisning 

11 §    Den som har tagit emot investeringsbidrag ska lämna en slutredovisning av 
projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska 
vara skriftlig och göras på blankett som Boverket har fastställt. Sökanden, eller 
behörig företrädare för denne, ska underteckna blanketten och lämna de uppgifter 
som anges. Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de insatser 
som genomförts och hur uppsatta mål för projektet har uppnåtts.  

Till slutredovisningen ska fogas besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning 
enligt 10 §.  

Bestämmelser om verksamhetsutvecklingsbidrag 

Prövning av en ansökan om bidrag 

12 §    Ansökningar om verksamhetsutvecklingsbidrag som har kommit in till 
Boverket senast den 31 augusti prövas vid ett tillfälle före utgången av december 
månad samma år.  

Underlag för prövning av en ansökan om bidrag 

13 §    Följande handlingar ska bifogas ansökan om verksamhetsutvecklings-
bidrag.  

– Nödvändiga behörighetshandlingar. 
– Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet.  
– Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive sökandens.  
– Antal invånare i upptagningsområdet. 
– Handlingar som visar byggnadens eller utomhusmiljöns utformning, 

företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och 
situationsplan. 

– Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling. 
– 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.  

Besiktningsprotokoll  

14 §    Om Boverket beslutat att ett byggnadsprojekt enligt 13 § första stycket 1 
förordningen ska besiktas ska besiktningsprotokollet visa att nödvändiga 
kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande 
bygglagstiftning.  

Kostnadsredovisning 

15 §    Kostnadsredovisningen ska visa summan av de i projektet nedlagda 
kostnaderna. I de fall både bidragsberättigade åtgärder och inte bidragsberättigade 
åtgärder har genomförts, ska kostnaderna delas upp. 
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Slutredovisning 

16 §    Den som ha tagit emot verksamhetsutvecklingsbidrag ska lämna en slut-
redovisning av projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. 
Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på blankett som Boverket har 
fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna 
blanketten och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska innehålla en 
skriftlig redogörelse av de insatser som genomförts och hur uppsatta mål för 
projektet har uppnåtts. 

För sådana åtgärder som avses i 13 § första stycket 1 förordningen ska till 
slutredovisningen fogas kostnadsredovisning enligt 15 §.  

I förekommande fall ska till slutredovisningen fogas besiktningsprotokoll 
enligt 14 §.  

 
                       

 
1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2017. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

(1997:25) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till 

Boverket före den 1 februari 2017. 
 
På Boverkets vägnar 
 
 
SUSANN BARD 
 
 

 Amelie Fasth 
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