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Minskat anslag och förändrade regler för statligt stöd till
allmänna samlingslokaler
Anslag
Anslaget till statligt stöd till allmänna samlingslokaler har skurits ned för
innevarande budgetår. För budgetåret 1994/95 uppgick anslaget till 25
miljoner kronor. Utöver detta fanns ett sysselsättningsbidrag för samlingslokaler på 20 miljoner kronor. För innevarande budgetår (1995/96) som
omfattar ett och ett halvt år p.g.a. förändringen av det statliga budgetåret)
uppgår ramen för beviljande av samlingslokalstöd till 20 miljoner kronor. Till
detta kommer bidrag för handikappanpassning. Anslaget för utbetalning av
bidrag är dock redan intecknat. Det innebär att samlingslokaldelegationen
därför har små möjligheter att bevilja ytterligare bidrag inom den tilldelade
ramen samt att dessa möjligheter är mycket små under innevarande
budgetår.

Ändrade bestämmelser
Förordningen om samlingslokalstöd ändras. De nya bestämmelserna finns i
förordning 1995:1005 och innebär följande.
- Eftergift av äldre statslån lämnas inte längre. De gamla "avskrivningslånen"
drabbas inte av den ändringen. Äldre lån som består av en
amorteringspliktig och en amorteringsfri del kommer att kunna efterges
enligt äldre regler.
- Bidrag för betalning av skulder lämnas inte längre.
- Bidrag lämnas endast om det finns ekonomiska förutsättningar att driva
och förvalta lokalen.
En viktig förutsättning för stöd i framtiden är alltså att sökanden kan uppvisa
en godtagbar finansieringsplan för den löpande driften av lokalen.
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Vid bedömning av frågan om det finns behov av lokalen ska särskild hänsyn
tas till innehållet i en kommunal lokalförsörjningsplan.
- Bidrag kan lämnas med högst 50 procent av bidragsunderlaget.
Det statliga bidraget kan alltså bestämmas till ett lägre belopp än 50 % av det
godkända bidragsunderlaget om det finns skäl härför. Ändringen berör dock
inte det kommunala bidraget som även fortsättningsvis måste uppgå till
(minst) 30 % av bidragsunderlaget.
- Den som avser att ansöka om bidrag för köp, nybyggnad eller ombyggnad
av en samlingslokal ska, innan ansökan lämnas till Boverket, lämna in en
redogörelse för hur kraven i 5 § är uppfyllda och om redogörelsen kan läggas
till grund för fortsatt projektering.
Ett nytt och viktigt inslag här är alltså finansieringsplan och en lokalförsörjningsplan.
- Besiktningsmän för efterbesiktning ska utses av Boverket.
- Sedan ett bidrag betalats ut får Boverket besluta om återbetalning av bidraget helt eller delvis om äganderätten eller nyttjanderätten till samlingslokalen
utan medgivande av Boverket övergår till någon annan innan 25 år förflutit
från den dag då bidraget betalas ut.
I regleringsbrevet för 1995/96 avseende anslag till allmänna samlingslokaler
m.m. framhålls bl a "Stöd bör i första hand inriktas mot ändring samt när
särskilda skäl föreligger, mindre tillbyggnader av allmänna samlingslokaler.
I de fall där det inte finns någon annan ändamålsenlig lokal för föreningslivet
att tillgå och det bedöms vara av synnerligen stort värde för det lokala föreningslivet kan Boverket bevilja bidrag för köp eller nybyggnad av samlingslokal. Detta gäller även sådana projekt där Boverket tidigare medgivit att
byggnadsarbeten får påbörjas före bidragsbeslut."

Konsekvenser för kommunerna
För kommunerna innebär dessa ändringar att förväntade statliga bidrag till
samlingslokaler kan bli kraftigt försenade. Det finns heller ingen garanti för
att de som står i kö för bidrag till allmänna samlingslokaler över huvud taget
kommer att få bidrag om inte de statliga anslagen höjs kraftigt nästa budgetår. Detta är viktigt att observera i budgetarbetet.

Bidrag till underhåll och åtgärder av ventilationsanläggningar i allmänna samlingslokaler
Regeringen har i regleringsbrev den 15 juni 1995 beslutat anslå 20 miljoner
kronor utöver den tidigare beviljade anslagsramen. Bidrag får lämnas till
underhåll av och åtgärder på ventilationsanläggningar i allmänna samlingslokaler som har fått anmärkning vid kontroll enligt förordningen (1991:1273)
om funktionskontroll av ventilationssystem.
Bidrag får lämnas med högst 30 % av kostnaden. Kostnader för besiktning får
dock inte inräknas.
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Arbetena ska bedrivas med arbetskraft som anvisas eller godkänts av
arbetsförmedlingen och vara slutförda senast den 31 december 1996.
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Beslut om bidrag fattas av Boverkets samlingslokaldelegation under hösten
1995. Arbetena får inte påbörjas förrän Boverkets samlingsdelegation har
fattat beslut i ärendet.
Blanketter kan beställas hos Boverket, stadsmiljöavdelningen,
tfn 0455-530 00.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Irene Lindström,
Svenska Kommunförbundet, tel 08-772 43 69.
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Yvonne Gustafsson

Irene Lindström
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