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Angående er ansökan om investeringsbidrag enligt förordning 
(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler 

Ni har den 2021-11-25 kommit in med en ansökan enligt förordning 
(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. 

Er ansökan behöver kompletteras eller förtydligas i följande avseenden. 

• Ni har inkluderat både Avesta och Hedemora i er angivelse av antal 
invånare på orten. Hur många invånare finns det på orten 
(närområdet) där lokalen är belägen? 

• Vilken period avser er redovisning av lokalens användning i 
ansökningsformuläret? Avser den ett normalår? 

• Vi behöver veta mer om den tillgänglighetsskapande åtgärd ni söker 
bidrag för. Ansöker ni om bidrag för hörslinga eller akustikplattor 
eller både och? 

• Skicka in en kort beskrivning av lokalens tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Beskrivningen behöver åtminstone 
innehålla svar på följande: Kan en person med funktionsnedsättning 
utan svårighet ta sig mellan lokalens våningsplan?  

• De ritningar ni skickat in behöver kompletteras med en planritning 
avseende lokalens övre plan samt fasadritningar. Om fasadritningar 
saknas ber vi er att i stället skicka in foton över fasadernas 
nuvarande utseende. 

• Skicka in kommunens protokollsutdrag (slutligt beslut) eller en 
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.  
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Ni ges härmed möjligheten att komplettera och förtydliga er ansökan. 
Kompletterande uppgifter ska ha kommit in till Boverket senast den 2022-04-
08. I annat fall kommer er ansökan att prövas utifrån befintligt underlag, vilket 
kan komma att påverka Boverkets bedömning.  

Observera att andra handlingar än de som efterfrågas inte ska skickas in. 

Eventuella frågor i ärendet besvaras av Elisabet Liffler. 
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