
Cirkulärnr: 1989:86 
Diarienr: 1989:1534 
Handläggare: Irene Lindström 
Avdsek: KES Samhbygg 
Datum: 1989-07-11 
Mottagare: Kommunstyrelsen 
Rubrik: Ändrade regler för stöd till allmänna samlingslokaler 
Bilagor: SFS 1989:288 
 
 
 
Ändrade regler för stöd till allmänna samlingslokaler 
 
Fr o m den 1 juli 1989 gäller ändrade regler för det statliga stödet till allmänna 
samlingslokaler. För att bidrag skall lämnas ställs krav på kommunal delfinansiering. 
Samma villkor gäller för stöd vid såväl nybyggnad som ombyggnad och upprustning. 
Stödets utformning innebär att de små lokalerna främjas. 
 
Förslaget om ändrade regler för samlingslokalstödet har lagts fram i 
budgetpropositionen 1989 (prop 1988/89:100 bil 13). Bostadsutskottets utlåtande 
redovisas i 1988/89: BoU 5. De närmare bestämmelserna finns i förordningen 
(1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler, som biläggs detta cirkulär. 
 
BESTÄMMELSER OM BIDRAG 
 
De nya reglerna innebär att stödet ges samma utformning oberoende av om det är 
nybyggnad, ombyggnad eller upprustning. Den tidigare uppdelningen på 
anordningsbidrag, inventariebidrag, upprustningsbidrag samt energibidrag upphör. 
 
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. För budgetåret 1989/90 har riksdagen 
fastställt en ram om 52 milj kr. 
 
STÖDETS URFORMNING 
 
Stödet främjar de små lokalerna. Bidrag till en samlingslokalanläggning lämnas med 
50 % av bidragsunderlaget upp till en lokalyta om högst 1 000 kvadratmeter. För 
lokalytor upp till högst 2 000 kvadratmeter lämnas bidrag med 50 % av 
bidragsunderlaget för de första 1 000 kvadratmetrarna och med 30 % av 
bidragsunderlaget för arean därutöver. 
 
Vid beräkningen av bidragets storlek skall bidragsunderlaget fördelas proportionellt 
efter hela lokalarean. För särskilt angelägna projekt får kostnader för inventarier 
räknas in i bidragsunderlaget. 
 
KOMMUNAL DELFINANSIERING 
 
Ett villkor för det statliga bidraget är att kommunen lämnar bidrag med ett belopp 
som motsvarar minst 30 % av det bidragsunderlag som berättigar till det statliga 
bidraget. 
 
Det krävs således ett kommunalt beslut om bidrag för att det statliga stödet skall 
kunna lämnas. 
 
Enligt de tidigare reglerna ställdes krav på kommunalt bidrag endast när det gäller 
upprustningsbidrag. I propositionen framhåller bostadsministern (prop s 61) att han 
anser det rimligt och angeläget att kommunerna deltar i finansieringen även vid 
nybyggnad. Så sker också i praktiken i de flesta fall. Intresset av tryggade villkor för 
föreningslivet talar för att ett kommunalt engagemang görs till en förutsättning för det 
statliga stödet. 
 
IKRAFTTRÄDANDE 



 
De ändrade reglerna för samlingslokalstödet träder i kraft den 1 juli 1989. De tidigare 
bestämmelserna, förordningen (1987:315) om stöd till allmänna samlingslokaler 
upphör då att gälla. Dessa bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i ärenden i 
vilka preliminärt beslut om bidrag har meddelats före den 1 juli 1989. 
 
INNELIGGANDE ANSÖKNINGAR 
 
Ett betydande antal ansökningar finns i dag inlämnade hos Plan- och bostadsverket. 
Kötiden för beslut om samlingslokalstöd är f n fem år p g a den begränsade tillgången 
på medel. 
 
De nya reglerna skall tillämpas för de projekt som ännu inte fått ett preliminärt beslut. 
Detta innebär att för många redan inlämnade ansökningar är ett kommunalt beslut om 
bidrag en förutsättning för att det statliga bidraget skall kunna beviljas. Därför är det 
naturligtvis angeläget att kommunen så snart som möjligt behandlar sådana 
samlingslokalprojekt, som ligger långt framme i kön hos Plan- och bostadsverket. 
 
Verket har genom en skrivelse 1989-05-25 informerat de föreningar m fl som har 
inneliggande ansökningar. Skrivelsen har också skickats till kommunerna. 
 
FÖRESKRIFTER M M 
 
Plan- och bostadsverket kommer i september att redovisa närmare föreskrifter för 
handläggningen bl a när det gäller beräkning av areor och bidragsunderlaget liksom 
om ansökan. Vidare kommer särskild information och utbildning om de nya reglerna 
att genomföras av verket och de samlingslokalägande organisationerna. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Irene Lindström, tfn 08 - 772 41 
00. 
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