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Boverkets bidrag till allmänna samlingslokaler 
och icke-statliga kulturlokaler 
Ny förordning för bidrag till allmänna samlingslokaler 
Från och med den 1 februari 1997 gäller nya regler för  bidrag till allmänna 
samlingslokaler (SFS 1996:1593) vilka ersätter tidigare bidragsbestämmelser i 
förordningen (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler och förord-
ningen (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar.   

Den viktigaste förändringen är att det gamla kösystemet försvinner och att 
det kommer att ske en prioritering av ansökningarna. Boverket fördelar hädan-
efter tillgängliga medel vid ett tillfälle före utgången av maj året efter det att ansök-
ningarna kommit in till verket. 

40 miljoner kronor finns anslaget för 1997. 

Bestämmelser 

Liksom tidigare utgår bidrag till allmän samlingslokal för köp eller nybygg-
nad, ombyggnad och standardhöjande reparationer som inte är av ringa om-
fattning. Stöd utgår också för handikappanpassning, som inte utförs i sam-
band med andra bidragsberättigade åtgärder. 

Bidrag lämnas till aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan 
vinstsyfte och är fristående från en kommun eller kommunala företag. 

Bidrag, som  får uppgå till högst 50 procent av bidragsunderlaget , förutsätter 
bl av att det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten, att lokalen kommer 
att hållas tillgänglig och att det finns möjligheter att långsiktigt kunna driva 
och förvalta lokalen. Svensk författningssamling SFS 1996:1593 bifogas. 
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Föreskrifter från Boverket 

Boverket, som inom sin stadsmiljöavdelning handlägger stödet till allmänna 
samlingslokaler,  har  beslutat om föreskrifter med stöd i förordningen om 
bidrag till allmänna samlingslokaler. I föreskrifterna, som trädde i kraft den  
1 april 1997,  anges bl a förfaringssätt, underlag som krävs för prövning av 
ansökan , bidragsunderlag m m. 

Boverkets föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler BFS 1997:25 
ALS 2 bifogas. 

Ansökningar 

 ska innehålla  
- redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet, 
- beskrivning av lokalens användning, åtgärdsbeskrivning,  
- ritningar och kostnadssammanställning,  
- finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen,  
- långtidsbudget, årsredovisning, verksamhetsberättelse och stadgar  
- samt handling varav framgår att kommunfullmäktige lämnar bidrag med 
minst 30% av det bidragsunderlag som berättigar till det statliga bidraget. 

- ska lämnas på av Boverket fastställd blankett,  

 kan lämnas in när som helst under året.  

Alla ansökningar som kommit in före december månads utgång behandlas 
före maj månads utgång nästföljande år.  

Stöd till icke-statliga kulturlokaler 
Bidragsbestämmelserna finns i förordningen (1990:573) om stöd till vissa 
icke-statliga kulturlokaler  (ändrad 1990:1523, 1992:465, 1993:1123 och 
1996:176).  

Dessa bestämmelser innebär i korthet att bidrag utgår för ny- eller ombygg-
nad av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten 
samt för standardhöjande reparationer, handikappanpassning och utbyte 
eller komplettering av inventarier till sådana lokaler. 

För bidrag krävs att projektet 
- är angeläget från kulturpolitisk synpunkt , 
- inte försvårar förverkligandet av projekt som avser allmänna samlingsloka-
ler  
-inte heller försämrar förutsättningarna för att driva befintliga sådana lokaler. 
I första hand lämnas bidrag till projekt som avser lokaler för länsmuseer. 

Bidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget för nybyggnad 
och med högst 50 procent av bidragsunderlaget för övriga projekt.  

Fr o m budgetåret 1997 anvisas medel på ett ramanslag. För 1997 finns avsatt 
10 miljoner kronor.  
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Ansökningar 

kan lämnas när som helst under året. 
Ansökningar som kommit in till Boverket före den 1 oktober ett år skall prö-
vas före utgången av februari månad följande år. 

Samlingslokaldelegationen 
Beslut om bidrag till såväl allmänna samlingslokaler som icke-statliga kultur-
lokaler fattas av Boverkets samlingslokaldelegation bestående av sex ledamö-
ter, utsedda av regeringen. 

När det gäller stödet till vissa icke-statliga kulturlokaler skall yttrande inhäm-
tas från Statens Kulturråd innan fråga om bidrag prövas. 

Information 
Vidare information samt blanketter kan fås från Boverket, stadsmiljöavdel-
ningen, tfn 0455-53 000 eller fax 0455-531 94. På Svenska Kommunförbundet 
besvaras frågor med anledning av detta cirkulär av Kerstin Lundberg,  
tel 08-772 43 07. 
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