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Processnummer 
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Diarienummer 


1092/2022 


Remissinstanser (se s. 2)  


 


Remiss om ”Boverkets förslag till Boverkets föreskrifter om 
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till 
allmänna samlingslokaler med konsekvensutredning” 


Inbjudan att svara på Boverkets remiss 


Boverket vill ha synpunkter på ”Boverkets förslag till Boverkets föreskrifter 


om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna sam-


lingslokaler med konsekvensutredning”.  


Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 9 mars 2022. Svaret 


bör lämnas i två versioner; den ena i bearbetningsbar form (exempelvis Word), 


den andra i format som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) 


om tillgänglighet till digital offentlig service (exempelvis pdf). Remissinstan-


sens namn ska anges i namnet på respektive dokument.  


Remissvaren kommer att publiceras på Boverkets webbplats. 


Svaren bör lämnas via e-post till remiss@boverket.se. Ange diarienummer 


1092/2022.  


Anvisningar om hur remissyttranden kan utformas finns i bilagan ”Att svara på 


Boverkets remiss”. 


Yvonne Svensson 


rättschef 


Bilagor: 


• Remiss om ”Boverkets förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Bo-


verkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler 


med konsekvensutredning”. 


• Promemorian ”Att svara på Boverkets remiss”. 
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  Boverket 


Sammanfattning 


Regeringen beslutade den 10 februari 2022 att införa ändringar i förordningen 


(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Ändringarna innebär 


att det tillfälliga organisationsbidraget som var sökbart åren 2020 och 2021 


återinförs. 


Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 


om statsbidrag till allmänna samlingslokaler reglerar ansökningsomgången för 


2022. Förslaget innebär att en ansökan om organisationsbidrag ska ha kommit 


in till Boverket senast den 27 april 2022. Föreskrifterna är tänkta att underlätta 


för de sökande men ska även främja en rättssäker och effektiv myndighetshan-


tering. 


Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2022. 
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  Boverket 


1 Författningsförslag 


1.1 Förslag till Boverkets föreskrifter om 
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 
om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler 


Boverket föreskriver med stöd av 25 § förordningen (2016:1367) om statsbidrag till 


allmänna samlingslokaler i fråga om Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag 


till allmänna samlingslokaler att 17 § ska ha följande lydelse. 


 


Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 


Prövning av en ansökan om bidrag 


17 §  


Ansökningar om organisationsbidrag 


som har kommit in till Boverket senast 


den 3 juni 2021 ska prövas vid ett till-


fälle före utgången av juli månad 


samma år. 


Ansökningar om organisationsbidrag 


ska ha kommit in till Boverket senast 


den 27 april 2022.  
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  Boverket 


2 Inledning 


Detta avsnitt beskriver bland annat förslag till Boverkets föreskrifter om änd-


ring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslo-


kaler utifrån vad som särskilt regleras i 6 § 1, 2, och 3 förordningen 


(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (konsekvensutrednings-


förordningen). 


2.1 Beskrivning av problemet 
Regeringen har beslutat, genom förordning (2022:108) om ändring i förord-


ningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, att återinföra 


bestämmelserna om organisationsbidrag. 


Bestämmelserna innebär att organisationsbidrag får lämnas till föreningar och 


stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler samt till riksorganisat-


ioner vars medlemmar tillhandahåller allmänna samlingslokaler.  


Genom tidigare ändring av föreskrifterna har ansökningsomgången för 2021 


reglerats.1 Föreskrifterna reglerar dock inte en ansökningsomgång för 2022 och 


därför behöver en ny ansökningsomgång fastställas i föreskrifterna.  


2.2 Vad som ska uppnås 
Att fastställa en ansökningsomgång är av stor vikt både för den sökande och 


för Boverket som ska hantera och handlägga inkomna ansökningar. Föreskrif-


terna är tänkta att underlätta för de sökande men ska även främja en rättssäker 


och effektiv myndighetshantering. 


2.3 Alternativa lösningar 
I och med införandet av ändringar i förordningen (2016:1367) om statsbidrag 


till allmänna samlingslokaler uppstår ett behov av att fastställa en ansöknings-


omgång för 2022. Något alternativ till att meddela föreslagen föreskriftsänd-


ring bedöms inte finnas. Om den föreslagna ändringen inte införs i föreskrif-


terna kommer Boverket inte att kunna garantera en rättssäker och rättvis pröv-


ning av organisationsbidraget. 


  


 
1 Boverkets föreskrifter (2021:5) om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till all-


männa samlingslokaler. 
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2.4 Vilka som berörs av förslaget 
Den föreslagna ändringen berör presumtiva bidragssökande, vilka är ideella 


föreningar och stiftelser vilka arbetar utan vinstsyfte, som är fristående från en 


kommun eller kommunala företag samt respekterar demokratins idéer. Bestäm-


melsen rör även riksorganisationer som organiserar sådana föreningar och stif-


telser. 


2.5 Remissförfarande 
Förslaget kommer att remitteras under perioden 1–9 mars 2022. Remissvaren 


kommer sedan att tas om hand av Boverket innan föreskrifterna träder i kraft 


den 1 april 2022.  







Remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, BFS 2022:xx, 


med konsekvensutredning 8 


  Boverket 


3 Rättsliga förutsättningar 


3.1 Boverkets bemyndigande 
Enligt 25 § förordningen får Boverket meddela föreskrifter om verkställighet 


av förordningen. 


3.2 Anmälan av tekniska regler 
Den föreslagna ändringen i förskrifterna bedöms inte föranleda någon anmälan 


i detta fall.  


3.3 Anmälan av krav enligt tjänstedirektivet 
Den föreslagna ändringen i förskrifterna bedöms inte föranleda någon anmälan 


i detta fall.  


3.4 Regeringens medgivande 
Regeringens medgivande att besluta föreskrifterna ska inhämtas om föreskrif-


terna vid tillämpningen kan få effekter på kostnader som inte är oväsentliga för 


staten, kommuner eller regioner, enligt 2 § förordningen (2014:570) om rege-


ringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter. Boverket har gjort bedöm-


ningen att något sådant medgivande inte behövs. 
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4 Ikraftträdande och 
informationsinsatser 


4.1 Ikraftträdande 
Regeringen beslutade förordning (2022:108) om ändring i förordning 


(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler den 10 februari 2022. 


Förordningsändringen träder i kraft den 1 mars 2022. Boverkets föreskrifter om 


ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlings-


lokaler föreslås träda i kraft den 1 april 2022. 


I bedömningen om tidpunkt för ikraftträdande av föreskrifterna har Boverket 


tagit hänsyn till att organisationsbidraget syftar till att stödja allmänna sam-


lingslokaler som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin. Det är därmed an-


geläget att föreskrifterna träder i kraft så snart som möjligt så att ansöknings-


förfarandet kan påbörjas. 


4.2 Informationsinsatser 
Boverket kommer att meddela riksorganisationerna med anledning av den före-


slagna ändringen i föreskrifterna. Information om ändringen kommer också att 


framgå av Boverkets webbplats www.boverket.se samt skickas ut via epost till 


de fristående föreningar och stiftelser som tidigare har beviljats organisations-


bidrag. 



http://www.boverket.se/





Remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, BFS 2022:xx, 


med konsekvensutredning 10 


  Boverket 


5 Konsekvenser 


5.1 Regleringens effekter på företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 
eller villkor i övrigt 


Föreskrifterna bedöms inte vara av sådan omfattning och innebörd att de får ef-


fekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller 


villkor i övrigt. Konsekvensutredningen behöver därmed inte redovisa en be-


skrivning enligt 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid re-


gelgivning. 


5.2 Staten, regioner och kommuner 
Boverket bedömer att tillämpningen av föreskrifterna inte får sådana effekter 


på kostnader för staten, kommuner eller regioner att regeringens medgivande 


behövs. 


5.3 Europeiska unionen  
Boverket gör bedömningen att föreskrifterna överensstämmer med de skyldig-


heter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  


5.4 Miljö och klimat 
Boverket gör bedömningen att föreskrifterna inte har några konsekvenser för 


miljö och klimat. 


5.5 Social hållbarhet 
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för barn, 


unga, äldre eller personer med nedsatt funktionsförmåga. Föreskrifterna be-


döms inte heller medföra några konsekvenser för folkhälsa, jämställdhet eller 


för integration och boendesegregation. 
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6 Författningskommentar 


6.1 Förslag till Boverkets föreskrifter om 
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 
om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler 


Prövning av en ansökan om bidrag 


17 §    Ansökningar om organisationsbidrag ska ha kommit in till Boverket 


senast den 27 april 2022. 


Bestämmelsen reglerar vilka ansökningar som ska anses ha inkommit i rätt tid. 


Föreskrifterna ska främja en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning. 


Då ändringarna i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna sam-


lingslokaler inte reglerar ansökningsförfarandet för det tillfälliga organisations-


bidraget behöver detta regleras i föreskrifterna genom en ändring av 17 §. 
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Sammanfattning 


Regeringen beslutade den 10 februari 2022 att införa ändringar i förordningen 


(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Ändringarna innebär 


att det tillfälliga organisationsbidraget som var sökbart åren 2020 och 2021 


återinförs. 


Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 


om statsbidrag till allmänna samlingslokaler reglerar ansökningsomgången för 


2022. Förslaget innebär att en ansökan om organisationsbidrag ska ha kommit 


in till Boverket senast den 27 april 2022. Föreskrifterna är tänkta att underlätta 


för de sökande men ska även främja en rättssäker och effektiv myndighetshan-


tering. 


Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2022. 
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1 Författningsförslag 


1.1 Förslag till Boverkets föreskrifter om 
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 
om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler 


Boverket föreskriver med stöd av 25 § förordningen (2016:1367) om statsbidrag till 


allmänna samlingslokaler i fråga om Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag 


till allmänna samlingslokaler att 17 § ska ha följande lydelse. 


 


Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 


Prövning av en ansökan om bidrag 


17 §  


Ansökningar om organisationsbidrag 


som har kommit in till Boverket senast 


den 3 juni 2021 ska prövas vid ett till-


fälle före utgången av juli månad 


samma år. 


Ansökningar om organisationsbidrag 


ska ha kommit in till Boverket senast 


den 27 april 2022.  
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2 Inledning 


Detta avsnitt beskriver bland annat förslag till Boverkets föreskrifter om änd-


ring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslo-


kaler utifrån vad som särskilt regleras i 6 § 1, 2, och 3 förordningen 


(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (konsekvensutrednings-


förordningen). 


2.1 Beskrivning av problemet 
Regeringen har beslutat, genom förordning (2022:108) om ändring i förord-


ningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, att återinföra 


bestämmelserna om organisationsbidrag. 


Bestämmelserna innebär att organisationsbidrag får lämnas till föreningar och 


stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler samt till riksorganisat-


ioner vars medlemmar tillhandahåller allmänna samlingslokaler.  


Genom tidigare ändring av föreskrifterna har ansökningsomgången för 2021 


reglerats.1 Föreskrifterna reglerar dock inte en ansökningsomgång för 2022 och 


därför behöver en ny ansökningsomgång fastställas i föreskrifterna.  


2.2 Vad som ska uppnås 
Att fastställa en ansökningsomgång är av stor vikt både för den sökande och 


för Boverket som ska hantera och handlägga inkomna ansökningar. Föreskrif-


terna är tänkta att underlätta för de sökande men ska även främja en rättssäker 


och effektiv myndighetshantering. 


2.3 Alternativa lösningar 
I och med införandet av ändringar i förordningen (2016:1367) om statsbidrag 


till allmänna samlingslokaler uppstår ett behov av att fastställa en ansöknings-


omgång för 2022. Något alternativ till att meddela föreslagen föreskriftsänd-


ring bedöms inte finnas. Om den föreslagna ändringen inte införs i föreskrif-


terna kommer Boverket inte att kunna garantera en rättssäker och rättvis pröv-


ning av organisationsbidraget. 


  


 
1 Boverkets föreskrifter (2021:5) om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till all-


männa samlingslokaler. 
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2.4 Vilka som berörs av förslaget 
Den föreslagna ändringen berör presumtiva bidragssökande, vilka är ideella 


föreningar och stiftelser vilka arbetar utan vinstsyfte, som är fristående från en 


kommun eller kommunala företag samt respekterar demokratins idéer. Bestäm-


melsen rör även riksorganisationer som organiserar sådana föreningar och stif-


telser. 


2.5 Remissförfarande 
Förslaget kommer att remitteras under perioden 1–9 mars 2022. Remissvaren 


kommer sedan att tas om hand av Boverket innan föreskrifterna träder i kraft 


den 1 april 2022.  
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3 Rättsliga förutsättningar 


3.1 Boverkets bemyndigande 
Enligt 25 § förordningen får Boverket meddela föreskrifter om verkställighet 


av förordningen. 


3.2 Anmälan av tekniska regler 
Den föreslagna ändringen i förskrifterna bedöms inte föranleda någon anmälan 


i detta fall.  


3.3 Anmälan av krav enligt tjänstedirektivet 
Den föreslagna ändringen i förskrifterna bedöms inte föranleda någon anmälan 


i detta fall.  


3.4 Regeringens medgivande 
Regeringens medgivande att besluta föreskrifterna ska inhämtas om föreskrif-


terna vid tillämpningen kan få effekter på kostnader som inte är oväsentliga för 


staten, kommuner eller regioner, enligt 2 § förordningen (2014:570) om rege-


ringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter. Boverket har gjort bedöm-


ningen att något sådant medgivande inte behövs. 
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4 Ikraftträdande och 
informationsinsatser 


4.1 Ikraftträdande 
Regeringen beslutade förordning (2022:108) om ändring i förordning 


(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler den 10 februari 2022. 


Förordningsändringen träder i kraft den 1 mars 2022. Boverkets föreskrifter om 


ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlings-


lokaler föreslås träda i kraft den 1 april 2022. 


I bedömningen om tidpunkt för ikraftträdande av föreskrifterna har Boverket 


tagit hänsyn till att organisationsbidraget syftar till att stödja allmänna sam-


lingslokaler som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin. Det är därmed an-


geläget att föreskrifterna träder i kraft så snart som möjligt så att ansöknings-


förfarandet kan påbörjas. 


4.2 Informationsinsatser 
Boverket kommer att meddela riksorganisationerna med anledning av den före-


slagna ändringen i föreskrifterna. Information om ändringen kommer också att 


framgå av Boverkets webbplats www.boverket.se samt skickas ut via epost till 


de fristående föreningar och stiftelser som tidigare har beviljats organisations-


bidrag. 



http://www.boverket.se/
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5 Konsekvenser 


5.1 Regleringens effekter på företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 
eller villkor i övrigt 


Föreskrifterna bedöms inte vara av sådan omfattning och innebörd att de får ef-


fekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller 


villkor i övrigt. Konsekvensutredningen behöver därmed inte redovisa en be-


skrivning enligt 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid re-


gelgivning. 


5.2 Staten, regioner och kommuner 
Boverket bedömer att tillämpningen av föreskrifterna inte får sådana effekter 


på kostnader för staten, kommuner eller regioner att regeringens medgivande 


behövs. 


5.3 Europeiska unionen  
Boverket gör bedömningen att föreskrifterna överensstämmer med de skyldig-


heter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  


5.4 Miljö och klimat 
Boverket gör bedömningen att föreskrifterna inte har några konsekvenser för 


miljö och klimat. 


5.5 Social hållbarhet 
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för barn, 


unga, äldre eller personer med nedsatt funktionsförmåga. Föreskrifterna be-


döms inte heller medföra några konsekvenser för folkhälsa, jämställdhet eller 


för integration och boendesegregation. 
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6 Författningskommentar 


6.1 Förslag till Boverkets föreskrifter om 
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 
om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler 


Prövning av en ansökan om bidrag 


17 §    Ansökningar om organisationsbidrag ska ha kommit in till Boverket 


senast den 27 april 2022. 


Bestämmelsen reglerar vilka ansökningar som ska anses ha inkommit i rätt tid. 


Föreskrifterna ska främja en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning. 


Då ändringarna i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna sam-


lingslokaler inte reglerar ansökningsförfarandet för det tillfälliga organisations-


bidraget behöver detta regleras i föreskrifterna genom en ändring av 17 §. 
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Att svara på Boverkets remiss 


Denna promemoria innehåller anvisningar om hur Boverket önskar att remiss-


instanserna utformar sina svar på myndighetens remissunderlag. Detta för att 


underlätta Boverkets fortsatta arbete med att ta del av, dokumentera och 


sammanställa remissvaren samt analysera och ta ställning till eventuella 


justeringar av det remitterade förslaget. 


Anvisningarna är delvis hämtade från och inspirerade av Regeringskansliets 


promemoria ”Svara på remiss – hur och varför”.1 


Hur bör ställningstagandet lämnas? 


Inled gärna remissvaret med ett kort ställningstagande av remissen. Exempel-


vis vad som avstyrks, tillstyrks eller lämnas utan ställningstagande. Om 


remissvaret är omfattande kan det även vara av värde att skriva en kort 


sammanfattning. 


Hur bör synpunkterna lämnas? 


Boverket vill att synpunkterna i yttrandet återges i samma ordning som samt 


med hänvisning till avsnitten och underrubrikerna i remissunderlaget. Redovisa 


därför synpunkterna exempelvis under rubriker som återspeglar motsvarande 


rubrik i eller sidhänvisning till det avsnitt i remissunderlaget som kommen-


teras. 


Vad bör utelämnas i remissvaret? 


Ett remissvar bör endast innehålla ställningstagande och synpunkter på 


Boverkets remissunderlag.  


Det är oftast onödigt att återge remissunderlaget i sig. Om det av någon anled-


ning ändå finns skäl att referera något från remissunderlaget, är det viktigt att 


tydligt särskilja vad som är just referat och vad som är remissinstansens egna 


synpunkter. 


 


1 SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) ”Svara på remiss – hur och varför. Om remisser av betänkanden 


från Regeringskansliet”. 


Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona |  Telefon: 0455-35 30 00 
E-post: registraturen@boverket.se |  Webbplats: www.boverket.se  
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Interna dokument från beredningen av remissvaret eller liknande handlingar 


bör inte ges in tillsammans med det egentliga yttrandet. Tänk på att allt som 


skickas in blir allmän handling hos Boverket. 


Information i remissvaret som inte efterfrågas medför också att den fortsatta 


hanteringen av inkomna remissvar blir onödigt betungande. Exempelvis vid 


diarieföring, arkivering och utlämnande av allmän handling. Eventuellt kan det 


även få påverkan i förhållande till hur Boverket ska behandla personuppgifter 


enligt dataskyddsförordningen2. 


Vad bör man i övrigt tänka på? 


Skriv kort och koncist. Textmängden i ett remissvar kan annars bli mycket 


omfattande och svår att överblicka för läsaren. 


Språket får gärna utformas som klarspråk, vilket gäller för offentlig verksamhet 


och följer av bestämmelserna i språklagen3. Råd och förklaringar om olika 


skrivregler finns beskrivet i Myndigheternas skrivregler4. 


Tillgänglighet 


Inkomna remissvar kommer att publiceras på Boverkets webbplats. Det är 


därför viktigt att remissvaret lämnas i två versioner; den ena i bearbetningsbar 


form (exempelvis Word), den andra i format som följer tillgänglighetskraven 


enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 


(exempelvis pdf). Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive 


dokument. 


 


2 GDPR (General Data Protection Regulation), dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 


2016/679 av den 27 april 2016 med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 


sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
3 Se 11 § språklagen (2009:600) som reglerar att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt 


och begripligt. 
4 Språkrådets publikation ”Myndigheternas skrivregler”, digitalt på Institutet för språk och folkminnens 


webbplats https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-


skrivreg2014-1.pdf (hämtad den 15 april 2021). 



https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-skrivreg2014-1.pdf

https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-skrivreg2014-1.pdf
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Processnummer 
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Diarienummer 

1092/2022 

Remissinstanser (se s. 2)  

 

Remiss om ”Boverkets förslag till Boverkets föreskrifter om 
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till 
allmänna samlingslokaler med konsekvensutredning” 

Inbjudan att svara på Boverkets remiss 

Boverket vill ha synpunkter på ”Boverkets förslag till Boverkets föreskrifter 

om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna sam-

lingslokaler med konsekvensutredning”.  

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 9 mars 2022. Svaret 

bör lämnas i två versioner; den ena i bearbetningsbar form (exempelvis Word), 

den andra i format som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) 

om tillgänglighet till digital offentlig service (exempelvis pdf). Remissinstan-

sens namn ska anges i namnet på respektive dokument.  

Remissvaren kommer att publiceras på Boverkets webbplats. 

Svaren bör lämnas via e-post till remiss@boverket.se. Ange diarienummer 

1092/2022.  

Anvisningar om hur remissyttranden kan utformas finns i bilagan ”Att svara på 

Boverkets remiss”. 

Yvonne Svensson 

rättschef 

Bilagor: 

• Remiss om ”Boverkets förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Bo-

verkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler 

med konsekvensutredning”. 

• Promemorian ”Att svara på Boverkets remiss”. 

  

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona |  Telefon: 0455-35 30 00 
E-post: registraturen@boverket.se |  Webbplats: www.boverket.se  
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Remissinstanser 

Bygdegårdarnas riksförbund 

Folkets Hus och Parker 

Kommerskollegium 

Konkurrensverket 

Näringslivets regelnämnd 

Regelrådet 

Våra Gårdar 
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Att svara på Boverkets remiss 

Denna promemoria innehåller anvisningar om hur Boverket önskar att remiss-

instanserna utformar sina svar på myndighetens remissunderlag. Detta för att 

underlätta Boverkets fortsatta arbete med att ta del av, dokumentera och 

sammanställa remissvaren samt analysera och ta ställning till eventuella 

justeringar av det remitterade förslaget. 

Anvisningarna är delvis hämtade från och inspirerade av Regeringskansliets 

promemoria ”Svara på remiss – hur och varför”.1 

Hur bör ställningstagandet lämnas? 

Inled gärna remissvaret med ett kort ställningstagande av remissen. Exempel-

vis vad som avstyrks, tillstyrks eller lämnas utan ställningstagande. Om 

remissvaret är omfattande kan det även vara av värde att skriva en kort 

sammanfattning. 

Hur bör synpunkterna lämnas? 

Boverket vill att synpunkterna i yttrandet återges i samma ordning som samt 

med hänvisning till avsnitten och underrubrikerna i remissunderlaget. Redovisa 

därför synpunkterna exempelvis under rubriker som återspeglar motsvarande 

rubrik i eller sidhänvisning till det avsnitt i remissunderlaget som kommen-

teras. 

Vad bör utelämnas i remissvaret? 

Ett remissvar bör endast innehålla ställningstagande och synpunkter på 

Boverkets remissunderlag.  

Det är oftast onödigt att återge remissunderlaget i sig. Om det av någon anled-

ning ändå finns skäl att referera något från remissunderlaget, är det viktigt att 

tydligt särskilja vad som är just referat och vad som är remissinstansens egna 

synpunkter. 

 

1 SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) ”Svara på remiss – hur och varför. Om remisser av betänkanden 

från Regeringskansliet”. 
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Interna dokument från beredningen av remissvaret eller liknande handlingar 

bör inte ges in tillsammans med det egentliga yttrandet. Tänk på att allt som 

skickas in blir allmän handling hos Boverket. 

Information i remissvaret som inte efterfrågas medför också att den fortsatta 

hanteringen av inkomna remissvar blir onödigt betungande. Exempelvis vid 

diarieföring, arkivering och utlämnande av allmän handling. Eventuellt kan det 

även få påverkan i förhållande till hur Boverket ska behandla personuppgifter 

enligt dataskyddsförordningen2. 

Vad bör man i övrigt tänka på? 

Skriv kort och koncist. Textmängden i ett remissvar kan annars bli mycket 

omfattande och svår att överblicka för läsaren. 

Språket får gärna utformas som klarspråk, vilket gäller för offentlig verksamhet 

och följer av bestämmelserna i språklagen3. Råd och förklaringar om olika 

skrivregler finns beskrivet i Myndigheternas skrivregler4. 

Tillgänglighet 

Inkomna remissvar kommer att publiceras på Boverkets webbplats. Det är 

därför viktigt att remissvaret lämnas i två versioner; den ena i bearbetningsbar 

form (exempelvis Word), den andra i format som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 

(exempelvis pdf). Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive 

dokument. 

 

2 GDPR (General Data Protection Regulation), dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
3 Se 11 § språklagen (2009:600) som reglerar att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt 

och begripligt. 
4 Språkrådets publikation ”Myndigheternas skrivregler”, digitalt på Institutet för språk och folkminnens 

webbplats https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-

skrivreg2014-1.pdf (hämtad den 15 april 2021). 

https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-skrivreg2014-1.pdf
https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-skrivreg2014-1.pdf


 

 

Remiss 
– Boverkets förslag till föreskrifter om 

ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler, 
BFS 2022:xx, med konsekvensutredning 

www.boverket.se 

http://www.boverket.se/


Titel: Remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets före-

skrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, BFS 2022:xx, 

med konsekvensutredning 

Utgivare: Boverket, mars, 2022  

Processnummer: 3.2.1 

Diarienummer: 1092/2022 

Alternativa format kan beställas från Boverket. 

E-post: publikationsservice@boverket.se 

Telefon: 0455-35 30 00 

Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona 

mailto:publikationsservice@boverket.se


Remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, BFS 2022:xx, 

med konsekvensutredning 3 

  Boverket 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 10 februari 2022 att införa ändringar i förordningen 

(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Ändringarna innebär 

att det tillfälliga organisationsbidraget som var sökbart åren 2020 och 2021 

återinförs. 

Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 

om statsbidrag till allmänna samlingslokaler reglerar ansökningsomgången för 

2022. Förslaget innebär att en ansökan om organisationsbidrag ska ha kommit 

in till Boverket senast den 27 april 2022. Föreskrifterna är tänkta att underlätta 

för de sökande men ska även främja en rättssäker och effektiv myndighetshan-

tering. 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2022. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till Boverkets föreskrifter om 
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 
om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler 

Boverket föreskriver med stöd av 25 § förordningen (2016:1367) om statsbidrag till 

allmänna samlingslokaler i fråga om Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag 

till allmänna samlingslokaler att 17 § ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Prövning av en ansökan om bidrag 

17 §  

Ansökningar om organisationsbidrag 

som har kommit in till Boverket senast 

den 3 juni 2021 ska prövas vid ett till-

fälle före utgången av juli månad 

samma år. 

Ansökningar om organisationsbidrag 

ska ha kommit in till Boverket senast 

den 27 april 2022.  

 



Remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, BFS 2022:xx, 

med konsekvensutredning 6 

  Boverket 

2 Inledning 

Detta avsnitt beskriver bland annat förslag till Boverkets föreskrifter om änd-

ring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslo-

kaler utifrån vad som särskilt regleras i 6 § 1, 2, och 3 förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (konsekvensutrednings-

förordningen). 

2.1 Beskrivning av problemet 
Regeringen har beslutat, genom förordning (2022:108) om ändring i förord-

ningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, att återinföra 

bestämmelserna om organisationsbidrag. 

Bestämmelserna innebär att organisationsbidrag får lämnas till föreningar och 

stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler samt till riksorganisat-

ioner vars medlemmar tillhandahåller allmänna samlingslokaler.  

Genom tidigare ändring av föreskrifterna har ansökningsomgången för 2021 

reglerats.1 Föreskrifterna reglerar dock inte en ansökningsomgång för 2022 och 

därför behöver en ny ansökningsomgång fastställas i föreskrifterna.  

2.2 Vad som ska uppnås 
Att fastställa en ansökningsomgång är av stor vikt både för den sökande och 

för Boverket som ska hantera och handlägga inkomna ansökningar. Föreskrif-

terna är tänkta att underlätta för de sökande men ska även främja en rättssäker 

och effektiv myndighetshantering. 

2.3 Alternativa lösningar 
I och med införandet av ändringar i förordningen (2016:1367) om statsbidrag 

till allmänna samlingslokaler uppstår ett behov av att fastställa en ansöknings-

omgång för 2022. Något alternativ till att meddela föreslagen föreskriftsänd-

ring bedöms inte finnas. Om den föreslagna ändringen inte införs i föreskrif-

terna kommer Boverket inte att kunna garantera en rättssäker och rättvis pröv-

ning av organisationsbidraget. 

  

 
1 Boverkets föreskrifter (2021:5) om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till all-

männa samlingslokaler. 
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2.4 Vilka som berörs av förslaget 
Den föreslagna ändringen berör presumtiva bidragssökande, vilka är ideella 

föreningar och stiftelser vilka arbetar utan vinstsyfte, som är fristående från en 

kommun eller kommunala företag samt respekterar demokratins idéer. Bestäm-

melsen rör även riksorganisationer som organiserar sådana föreningar och stif-

telser. 

2.5 Remissförfarande 
Förslaget kommer att remitteras under perioden 1–9 mars 2022. Remissvaren 

kommer sedan att tas om hand av Boverket innan föreskrifterna träder i kraft 

den 1 april 2022.  



Remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, BFS 2022:xx, 

med konsekvensutredning 8 

  Boverket 

3 Rättsliga förutsättningar 

3.1 Boverkets bemyndigande 
Enligt 25 § förordningen får Boverket meddela föreskrifter om verkställighet 

av förordningen. 

3.2 Anmälan av tekniska regler 
Den föreslagna ändringen i förskrifterna bedöms inte föranleda någon anmälan 

i detta fall.  

3.3 Anmälan av krav enligt tjänstedirektivet 
Den föreslagna ändringen i förskrifterna bedöms inte föranleda någon anmälan 

i detta fall.  

3.4 Regeringens medgivande 
Regeringens medgivande att besluta föreskrifterna ska inhämtas om föreskrif-

terna vid tillämpningen kan få effekter på kostnader som inte är oväsentliga för 

staten, kommuner eller regioner, enligt 2 § förordningen (2014:570) om rege-

ringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter. Boverket har gjort bedöm-

ningen att något sådant medgivande inte behövs. 
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4 Ikraftträdande och 
informationsinsatser 

4.1 Ikraftträdande 
Regeringen beslutade förordning (2022:108) om ändring i förordning 

(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler den 10 februari 2022. 

Förordningsändringen träder i kraft den 1 mars 2022. Boverkets föreskrifter om 

ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlings-

lokaler föreslås träda i kraft den 1 april 2022. 

I bedömningen om tidpunkt för ikraftträdande av föreskrifterna har Boverket 

tagit hänsyn till att organisationsbidraget syftar till att stödja allmänna sam-

lingslokaler som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin. Det är därmed an-

geläget att föreskrifterna träder i kraft så snart som möjligt så att ansöknings-

förfarandet kan påbörjas. 

4.2 Informationsinsatser 
Boverket kommer att meddela riksorganisationerna med anledning av den före-

slagna ändringen i föreskrifterna. Information om ändringen kommer också att 

framgå av Boverkets webbplats www.boverket.se samt skickas ut via epost till 

de fristående föreningar och stiftelser som tidigare har beviljats organisations-

bidrag. 

http://www.boverket.se/
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5 Konsekvenser 

5.1 Regleringens effekter på företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 
eller villkor i övrigt 

Föreskrifterna bedöms inte vara av sådan omfattning och innebörd att de får ef-

fekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller 

villkor i övrigt. Konsekvensutredningen behöver därmed inte redovisa en be-

skrivning enligt 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid re-

gelgivning. 

5.2 Staten, regioner och kommuner 
Boverket bedömer att tillämpningen av föreskrifterna inte får sådana effekter 

på kostnader för staten, kommuner eller regioner att regeringens medgivande 

behövs. 

5.3 Europeiska unionen  
Boverket gör bedömningen att föreskrifterna överensstämmer med de skyldig-

heter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  

5.4 Miljö och klimat 
Boverket gör bedömningen att föreskrifterna inte har några konsekvenser för 

miljö och klimat. 

5.5 Social hållbarhet 
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för barn, 

unga, äldre eller personer med nedsatt funktionsförmåga. Föreskrifterna be-

döms inte heller medföra några konsekvenser för folkhälsa, jämställdhet eller 

för integration och boendesegregation. 
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6 Författningskommentar 

6.1 Förslag till Boverkets föreskrifter om 
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) 
om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler 

Prövning av en ansökan om bidrag 

17 §    Ansökningar om organisationsbidrag ska ha kommit in till Boverket 

senast den 27 april 2022. 

Bestämmelsen reglerar vilka ansökningar som ska anses ha inkommit i rätt tid. 

Föreskrifterna ska främja en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning. 

Då ändringarna i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna sam-

lingslokaler inte reglerar ansökningsförfarandet för det tillfälliga organisations-

bidraget behöver detta regleras i föreskrifterna genom en ändring av 17 §. 
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