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Beslut 

Datum 

2022-05-19 

 

Processnummer 

3.3.2 

 

Diarienummer 

2000 0139

Åsgarns Bygdegårdsförening 
Roland Ek, Kolarbo 28 
77497 Fors 

 

Beslut om bidrag enligt förordning (2016:1367) om 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler 

Boverkets beslut 
Boverket beviljar bidrag med 335 000 kronor. Utbetalning av förskott kommer 
ske med 34 089 kronor. Beslutet är förenat med villkor enligt nedan. 

Detta beslut får enligt 26 § förordningen (2016:1367) om statsbidrag till 
allmänna samlingslokaler inte överklagas. 

Villkor för bidraget 
Bidrag beviljas för följande åtgärder. Installation av ny värmeanläggning samt 
hörslingor.  

Projektet ska vara färdigställt och slutredovisat senast den 2023-03-31. 
Slutredovisningen samt ett revisorsintyg måste ha kommit in till Boverket 
senast detta datum. Slutredovisningen ska innehålla en redovisning av 
genomförda åtgärder och hur målen för projektet har uppnåtts samt en 
kostnadssammanställning. Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på 
formulär som Boverket har fastställt. 

De krav som anges i förordningen och i Boverkets föreskrifter om bidrag till 
allmänna samlingslokaler (BFS 2017:2) ska vara uppfyllda. Annars kan 
bidraget helt eller delvis komma att återkrävas i enlighet med 23 § 
förordningen. 

Redogörelse för ärendet 
Ni har ansökt om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Er ansökan 
avser projektet Åsgarn Energi. Beräknad projektkostnad är 485 000 kronor. 

Bestämmelser 
Bestämmelserna i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler är tillämpliga på er ansökan.  
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Enligt 1 § i förordningen lämnas bidrag i mån av tillgång på medel.  

Enligt 7 § förordningen ska Boverket prioritera de ansökningar om 
investeringsbidrag som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med 
stats-bidraget enligt 3 §.  
Enligt 7 § 2 förordningen ska Boverket särskilt prioritera de ansökningar som 
gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i 
områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt 
prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som 
saknar närhet till offentlig och kommersiell service. 
Enligt 17 § 2 förordningen ska den som beviljas bidrag för byggnadsprojekt 
enligt 8 § utföra projektet inom den tid som Boverket beslutar och iaktta vad 
verket i övrigt beslutar om projektets utförande. 

Enligt 19 § förordningen ska Boverket besluta att ett beviljat bidrag helt eller 
delvis inte ska betalas ut, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet 
inte längre finns.  

Enligt 21 § förordningen ska den som har beviljats investeringsbidrag redovisa 
de åtgärder som genomförts och kostnaderna för åtgärderna till Boverket senast 
vid den tidpunkt som verket beslutar. 

Enligt 24 § förordningen ska Boverket i vissa fall besluta om att helt eller 
delvis återkräva ett utbetalt bidrag.  

Skäl för beslutet 
Mot bakgrund av uppgifterna i er ansökan och de prioriteringar som Boverket 
gjort finner Boverket att er ansökan ska beviljas bidrag samt att förskott av 
beviljat bidrag ska utbetalas. 

I detta ärende har Boverkets samlingslokaldelegation beslutat. I beslutet har 
ordförande Maria Ringvall, samt ledamöterna Tobias Lind, Pernilla Luttropp, 
Nils Munthe och Tora Törnquist deltagit. Föredragande har varit civilekonom 
Elisabet Liffler. 

 
Enligt uppdrag 
 
 
Annie Hallström 
utredare 

Annan information i ärendet 
Utbetalning av förskott sker i samband detta beslut. Utbetalning sker till det 
konto som angetts i ansökan. 
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