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Till statsrådet och chefen för

Civildepartementet

Genom beslut den 27 maj 1993 bemyndigade regeringen civilministem
tillkalla särskildatt utredare med uppdrag granskaen stöd tillatt statens

allmänna samlingslokaler och trossamfundens lokaler för religiös verk-
samhet och föreslå vilka principeratt for utformningen stödstatensav

bör gälla i framtiden.som
Med stöd detta bemyndigande förordnades landshövdingav Gunnar

Björk särskild utredare.som
Som i utredningen förordnadesexperter den ll juni 1993 biträdande

sekreteraren Sven-Eric Andersson, glesbygdskonsulten Sven-Olof
Dahlgren, avdelningschefen Fredrik Platen departementssekre-samtvon

Kristina Lejdström.teraren
Kommittén har antagit 1993 års Samlingslokalutredning.namnet
Som sekreterare förordnades från den l juni 1993 informations-

sekreteraren Raymond Svensson. Som biträdande sekreterare förordna-
des avdelningsdirektören Ulf Berkelöv den 13 september 1993. I arbetet
med betänkandets utformning har också assistentema Anita Olsson och
Anita Skogsberg deltagit.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Mycket Under Samma
Tak SOU 1994:32.

Stockholm i februari 1994

Gunnar Björk

Raymond Svensson
Ulf Berkelöv
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Sammanfattning

Mina direktiv bilaga l målen för framtidade statliga stödenattanger
till allmänna samlingslokaler och trossamfundens lokaler för religiös
verksamhet bör tydliga och mätbara. Prioriteringar för stödensvara
fördelning bör anges.

Stöden bör utformas effektivitetenså och måluppfyllelsen för-att
bättras och de blir enkla, ändamålsenliga och kostnadseffektiva.att

Reglerna för olika lokalstöd bör enhetliga. Jag bör dessutomvara
beakta lokalbehovet på del kan tillgodosesatt orteren samnytt-genom
jande andra lokaler.av

I direktiven till utredningen bidrag till ideella organisationerom
framhålls vikten föreningslivets självfmansiering, denna del återges iav
mina direktiv.

Därutöver bör förslag påskyndar handikappanpassningenges som av
de allmänna samlingslokalerna så de blir tillgängliga föratt personer
med funktionshinder.

kapitelI 1 jag dessutom följande frågeställningar mitt be-anger som
tänkande skall besvara:

Finns det tillräckligt lokalermed-
Är planeringen för föreningslivets lokalbehov tillfyllest-
Är samordningen mellan de olika statliga lokalstöden tillräcklig-
Är nuvarande prioriteringar för statligt rättastöd de-
Är målen för stöden möjliga följa utvärderaochatt- upp

I kapitel 2 redovisar jag reglerna för tillstatligt stöd allmänna sam-
lingslokaler och trossamfundens lokaler för religiös verksamhet samt
andra former stöd kan tillutgå lokaler.dessaav som

Jag redogör föräven andra stöd kan till publikautgå lokaler.som

kapitelI 3 redovisar jag hur förenings- kulturlivetsoch samt trossam-
fundens lokalbehov i dag ioch framtiden.utser

Allmänna samlingslokaler

Det finns cirka 3 400 föreningsägda allmänna samlingslokaler med
relativt god spridning i riket.
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socialaföreningslivet, för denförbetydelseharLokalerna stor
förungdomsverksamhet,ochför barn-människor emellan,samvaron

folkbildningenkulturlivet och m.m.
i behovsamlingslokalerna ärallmänna50 deCirka avprocent av

250 lokalercirka låterstårupprustning. Dettillbyggnad eller som
fortfarande behovfinnsDethandikappanpassas.behöver sam-av nya

lingslokaler.
förmedelsamlingslokalerna kan utgöraallmännade ettJag attanser

samverkanförrollspelakulturpolitik ochdecentraliserad storenen
verksamhet.privatoffentlig ochideell,mellan

flera andrasamlingslokalernaallmännaförutom definnsDet --
kulturaktiviteter,förenings- ochföranvändaskanlokaltyper mensom

samlingslokalerna medallmännadeinte ersättalokaler kanandradessa
upplåtelseskyldighet.unikaderas

allmännalokalerbild vilkasamladsaknas i dagDet sam-omen -
kulturli-ochförenings-tillgå förfinnsoch andralingslokaler attsom-

vet.

tvåiPrioriteringar steg

lokalbehovföreningslivetstillgodoseåtgärder förPrioriteringen attav
välske lokaltprioriteringen börförstai två Denbör ske engenomsteg.

prioriteringen skerandralokalförsörjningsplan, denförankrad genom
statliga stödet.detkonstruktionen av

förordarkommunenfinnas dåstrategi börföreslårJag sam-somen
tillmöjligheternaförst klarläggainnebär ettlingslokalstöd. Den att

hand behoveti andrabefintliga lokaler,lokalutnyttjandeeffektivt avav
hand be-i tredjesamlingslokaler,befintliga allmännaupprustning av
speciellatillgodoseföreningar förtill vissasärskilda bidraghovet attav

finnsutsträckning deti vilkenhandfjärde och sistailokalbehov samt
nybyggande.behov av

handikappan-särskilt beakta behovLokalförsörjningsplanen bör av
lokalbehovlösa andramöjligheten ocksåpassning, samnytt-att genom

lokaler ochbefintligavårdsamlingslokaler,i allmännajande ung-av
lokaler.önskemålochsärskilda behovdomars omav

Trossamfundens lokaler

finnsi riket. Detspridningrelativt godharTrossamfundens lokaler
tillgodosedda.inte ärfortfarande lokalbehovdock som

på uppdragtill trossamfund harstatsbidragförSamarbetsnämnden
Resul-lokaler.trossamfundenskartläggninggjortutredningen avenav

i 6förhållandetspeglarenkätsvarkartläggningen bygger påtatet somav
samfund.invandrarnas53frikyrkosamfunden och procentprocent avav
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847 tillhör4församlingar har totalt 5 037 lokaler,Dessa varav
frikyrkoförsamlingar och 190 invandrarförsamlingar.

987 intehandikappanpassade och 31 050 lokaler heltAv dessa är
de totalabedömerdelvis handikappanpassade. Jagalls eller endast att

inom denminska närmas-gudstjänstlokaler inte kommerbehoven attav
ZO-ärsperioden.te

kraftigavveckling eller4 vilka effekterkapitel redovisar jagI en
trossamfundenssamlingslokaler ochtill allmännaminskning stödenav

kan få.för religiös verksamhetlokaler
kraftig minsk-avveckling ellergällerlokaltypemaFör båda att en

investe-tidigare gjordakapitalförstöringsikt leda tillning på kan av
ringar.

främstsamlingslokaler skulletillavveckling stödet allmännaEn av
medföra:

grundlagsfástamöjligheter utnyttja de mötes-,Inskränkta yttran-att
föreningsfrihetema.ochde-

lokalsituatio-inflytandeföreningslivets över denMinskning egnaav
nen.

kulm-individer med olika etnisk ochmellanFörsämrade kontakter
rell bakgrund.

avveckling minskningeller kraftigfrämsta konsekvensernaDe avav en
lokalertrossamfundensstödet till är:

grundlagsfästamöjligheter för individer utnyttja denMinskade att
religionsfriheten.

individer behålla utveckla denmöjligheter för ochMinskade att
särskilt förreligiösa identiteten, och ungdomar.och barnkulturella

Statsjinansiella konsekvenser

konsekvensernalåtit statsñnansiellaJag har studie degöra av enen av
studie visar,Dennaavveckling till allmänna samlingslokaler.stödetav

förlusterna kanstatsñnansiellautifrån vissa angivna antaganden, deatt
resul-avvecldas. Dettabli 20 miljoner kronor år stödetnärmare per om

statliga medelbl.a. förutsättningen utgår någrabygger på det intetat att
heltbyggnadsverksamhetentill sarnlingslokalema från häll ochannat att

inte fårbyggnadsarbetarestatligt stödskulle upphöra dessautan samt att
studieni byggnadsbranschen. påandra arbeten Vidare bygger antagan-

inom bygg-mindre multiplilcatoreffekt gängseden vad ärän somom en
nadsbranschen.
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Studien visar byggnadsverksamheten måste medatt änavta mer
80 innan statstinansiell förlust uppkommer.procent en

Jag intehar gjort någon statsfmansiell kalkyl för konsekvenserna av
avveckling stödet till trossamfundens lokaler, det klartären av attmen
sådan kalkyl skulle likartat resultat. Eftersom trossamfundensetten ge

egenfinansiering är samlingslokalföreningamasstörre än liggerden
mellan 80 90 bidragsunderlaget jag bedömningengörprocent attav-
den statsfinansiella förlusten skulle bli ännu falletstörre än vad ärsom
för de allmänna samlingslokalema.

SamhälLsekonomiska konsekvenser

Till de statsbudgetära effekterna skall de samhällsekonomiska effekterna
läggas. dessaFör har det inte varit möjligt beräkna något ekono-att
miskt Hitvärde. hör för samlingslokalstödet bl.a.

De allmänna samlingslokalemas betydelse för individer skallatt-
kunna utnyttja de grundlagsfästa förenings-mötes-, yttrande- och
frihetema.
Kapitalförstöring tidigare gjorda investeringar.av-
Lokalernas betydelse för utveckling den lokala demokratin, denav-
sociala gemenskapen föroch kultur och folkbildning.
Förankringen hos alla människor i den lokala miljön skapar möj-som-
ligheter utveckla bygder och stadsdelar.att
Stödets betydelse katalysator för ideellt frivilligtoch arbete i desom-
allmänna samlingslokalerna och förenings- och kulturlivet i övrigt.

För stödet till trossamfundens lokaler omfattar de samhällsekonomiska
effekterna:

Gudstjänstlokalernas betydelse för individerna skall kunna utnyttjaatt-
den grundlagsfásta religionsfriheten.
Försämrade möjligheter för individer utveckla sin religiösa identi-att-
tet.
Kapitalförstöring tidigare gjorda investeringar och i många fallav-
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Stödets betydelse katalysator för ideellt frivilligtoch arbete isom-
trossamfundens lokaler och trossamfundens arbete i övrigt.

Jag bedömer total avveckling stöden skulle negativtatt etten av ge
samhällsekonomiskt resultat.



Sammanfattning 15SOU 1994:32

till allmännastödetkapitel föreslår följande mål för statligaS jag detI
samlingslokaler:

och kön,ålderförutsättningar för alla människorskapaatt oavsettatt,
ändamålsen-till bra ochfunktionshinder, ha tillgångeventuellaeller

förenings- ochför sitt kulturengagemang,liga lokaler
etnisk kulturellochmänniskor med olikamötesplatser forfrämjaatt

bakgrund, samt
privat sektor.ochoffentlig, ideellsamverkan mellanunderlättaatt

målentrossamfundens lokaler föreslåsstödet tillFör vara:

kön,ålder ochför alla människorförutsättningarskapa oavsettatt att,
ändamålsen-till ochtillgång brafunktionshinder, haeventuellaeller

trosutövning,sin religiösalokaler forliga
bak-och kulturellmed olika etniskförmöjlighetskapaatt personer

identiteten,den religiösaoch utvecklagrund behålla samtatt
utform-få sådanför gudstjänstrummetförutsättningarskapa attatt en

trossamfundets kon-med det aktuellaning överensstämmersom
fessionella syn.

konstruktionStödens

kostnadseffektiva bör stöden konstrueras så:För att vara

minsta möjliga administrativa kostnadobjekt tilltillstöden går rättatt
och kommun,för stat

långsiktigförutsättningar tillobjekt med goda över-tillstöden gåratt
levnad,

lokalutnyttjande stimuleras,effektivtatt samtett
insatser.ochellerpositivtstöden påverkar ideellt arbeteatt egna

där behoven störst.objekt dit ärMed rätt stödet kanaliserasattavses
trossamfunds-och...långsiktig samlingslokalerMed överlevnad avses

tillgodose framtidakan bedömas rimliga möjligheterlokaler ha attsom
Viktiga faktorerdriftsekonomi.lokalbehov och samtidigt ha god atten

lokaler och hurandrahänsyn till lokalisering, konkurrens frånärta
behovet lokalenstort av

Prioriterade åtgärder

inomsärskilt bör prioriterasJag dessutom antal åtgärderettanger som
förtydligaför blir samtidigt sättstatligt stöd. Detta ett attettramen

målen.
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För de båda lokalstöden handikappanpassningbör prioriteras.

Stödet till allmänna samlingslokaler bör särskilt prioritera:

Ett effektivare lokalutnyttjande samnyttjandeprojekt.genom
Vård befintligt bestånd allmänna samlingslokaler.av av
Ungdomars särskilda behov och önskemål lokaler.av om
Mindre samlingslokaler.

Uppföljning och utvärdering

Jag uppföljning stöden skall ske fortlöpande tidenatt över ochanser av
belysa vilka effekter stöden givit för verksamhetsutvecklingen i lokaler-

Genom mäta verksamhetsutvecklingen i lokalerna bliratt det möjligtna.
få indikator på lokalemas ändamålsenlighet. Lokaleratt inte ären som

ändamålsenliga uppvisar sannolikt sämre verksamhetsutveckling. Deten
såledesär lokalens användning skall intemätas, deras status.som
Det i första hand bör i vilkenmätas är grad uppfyllelsesom av

lokalbehovet tillgodosetts det statliga stödet till vissa lokaler. Engenom
metod antalet aktiviteterär ökat efter tillbyggnadatt ochse om ny-, om-
eller köp lokal.av

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund använder be-
betjänade. dessaFör lokaler bildar detta begreppgreppet utgångspunkt

för uppföljningen.
Utvärdering harstöden uppföljningen grund. Utvärderingenav som

skall underlagkunna förutgöra eventuella ställningstaganden från riks-
dag och regering eventuella revideringar stöden.om av

I kapitel 6 jagoch 7 redogör för vilka principerna skall för ettvara
framtida reglerstöd och vilka bör för de bådasom vara gemensamma
lokaltypema.

Ökade krav på självfinansiering de allmänna samlingslokalemaav
kan leda till ökad kommersiell iverksamhet sin trängertur utsom
förenings-och kulturlivet.

Barn och ungdomar plats i ochbör förstörre delar deansvar av
allmänna samlingslokalema.

Ett framtida stödsystem visamåste respekt för lokalemas särart.
Delar stöden bör dock ha likartad utfomming.av

Förslag

Jag föreslår statligt i formstöd bidrag förett och tillbyggnadav om-
köp allmärma samlingslokaler ochsamt trossamfundens lokaler förav

religiös verksamhet. Bidragsmottagaren förbindaskall sig under 15att
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inteår lokalen eller överlåta den till föravyttra ägare ända-annatannan
mål angivitsän i beslutet. Det skall finnas återbetalningsskyldig-som en
het inom 15 år lokalen tillövergår användning denänom annan av-
sedda.

Jag föreslår inga förändringar i stödhanteringen för de båda lokalty-
perna.

Gemensamma regler

Det skall endast beslutstillfálle för bådade lokalstöden.ettvara
För handikappanpassning skall bidrag lämnas för hela kostnaden,
dock högst l65 000 kronor. Vid synnerliga skäl skall stöd maxi-om
malt 365 000 kronor kunna medges.
Beslut lokalstöden skall möjliga överklaga.om attvara
I den mån länsstyrelse eller länsarbetsnämnd stöd till allmänger en
samlingslokal eller lokal för trossamfunds religiösa verksamhetett
bör det ske samråd mellan dessa och Boverket respektiveett parter
SST.
Även andra föreningsägda lokaler och anläggningar kan få stöd av
länsstyrelse eller länsarbetsnämnd. Vid prövning ansökningarav om

tillstöd sådana lokaler bör också samråd ske med Boverket.
Om medel beviljas arbetsmarknads- eller regionalpolitiska skälav
bör utformningen stödet samordnas med det reguljära stödet.av

Allmänna samlingslokaler

Ansökan stöd till allmän samlingslokal skall kunna avslåsom om
föreningens ekonomiska möjligheter långsiktigt driva och för-att
valta lokalen bedöms ringa.vara
Bidragsunderlaget för det statliga stödet skall visst beloppettvara

kvadratmeter lokalyta och variera beroende på lokalytans totalaper
storlek. Vid och tillbyggnad skall bidragsunderlaget beräknasom-
på skälig faktisk kostnad med övre begränsning till viss andelen av
motsvarande nybyggnad. Boverket skall fastställa de schabloner som
skall bidragsunderlaget.utgöra
Det statliga stödet skall i form bidrag 50medges procentav av
godkänt bidragsunderlag. Finns särskilda skäl skall mindre andelen
kunna ges.
Vid köp fastighet för anordnande föreningsägd samlingslokalav av
skall det statliga bidraget lämnas med 50 godkänt bi-procent av
dragsunderlag motsvarande skälig kostnad med hänsyn till projektets

och omfattning.art
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skriftligt avtalfinnsdetförutsättabidraget skallstatligaDet ettatt
motsvarandestödkommunaltföreningkommun ochmellan ettom

skallsärskilda skälFinnsbidragsunderlaget.30minst enprocent av
andel kunnamindre ges.

samnyttjandeprojekttillförtur s.k.skall kunnaBoverket somge
stöd till.givit väsentligtlänsarbetsnämndellerlänsstyrelse

for-i vilkaföreningenskallstödanslutning till ansökanI angeom
förkulturlivet ägtförenings- ochlokalamed detsamråd rummer

planerade projektet.det
utvecklingpåstödet skall baserasutvärderingochUppföljning avav

Boverketfått stöd.samlingslokalerekonomioch iverksamhet som
riksorganisationerberördamedtillsammansi uppdragbör attges

effekter.stödetsuppföljningförinnehållformer ochutarbeta av
stödet.skall utvärderaBoverket

fåfortsättningsvisocksåföreslåsriksorganisationemaberördaDe
sina verksamheter.bidrag till

lokalerTrossamjtndens

skallverksamhetreligiösförlokalertrossamfundenstillStödet
kostnader.skäligaberäknas på

byggnadsobjekt.till miljon kronorhöjs lMaximalt bidrag per
antaletutvecklingbaseras påutvärdering skallochUppföljning av

berördamedsamverkanSST bör ii lokalerna.betjänade trossam-
utvärde-uppföljning ochför huroch innehållformerfund utarbeta

skall ske.ring stödetav

ijagolika förslagsammanfattning de8Kapitel gettutgör somaven
skulleeffekternafrämstajag vilka dekapitletkapitel. Itidigare anger

genomförs:mina förslagbli om

förkostnadertill lägrelokalanvändning ledereffektivareEn som
förenings- ochföreningsliv, samtidigtsåväl kommuner somsom

tillgodoses.lokalbehovkulturlivets
myndigheterstatligadesamordning mellanochsamverkanBättre

samlingslokaler.till olikabeslut stödkan fatta omsom
främjas.Frivilliga arbetsinsatser

följa ocheffekter gårutformat statligt stödenkeltEtt att uppvars
utvärdera.

samlingslokalföreningarallmännalokalsamverkan mellanökadEn
offentliga serviceverksamheter.olikaoch

kommersamlingslokalertill allmännastödVäntetiden på beslut om
jämfört med nuläget.kortasavsevärt att
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Författningsförslag

l Förslag till

Förordning stöd till allmännaom sam-

lingslokaler;
utfärdad den 199

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas statligt tillstöd sådana allmänna
samlingslokaler behövs för det offentliga livet och de kulturellasom
strävandena inom Stödet lämnas i form bidragorten. eller eftergiftav

äldre statslån.av

2 § Boverket prövar frågor stöd enligt denna förordning.om

Bidrag

3 § Bidrag lämnas i tillgångmån på medel förav
köp eller nybyggnad sådana samlingslokaler tillgodoser före-av som

ningslivets behov för studieverksamhet,möten,utrymmen kulturellav
verksamhet, forströelse, fritidssysselsätming eller någon liknandeannan
verksamhet,
2. ombyggnad och standardhöjande reparationer sådana samlingslo-av
kaler i inte åtgärderna endast ringaär omfattning,som anges om av

handikappanpassning utförs stöd samtidigt söks förutan attsom
åtgärd enligt 2.

4 § Bidrag lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som
friståendeär från kommuner och kommunala företag och som
arbetar vinstsyfte ellerutan

2. arbetar med vinstsyfte om
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förening elleraktiebolag,tillnyttjanderättupplåts medlokalen ett ena
företagkommunalaochfrån kommunerfriståendestiftelse ären som

vinstsyfte,arbetaroch utansom
15 ochtid minst år,b upplåtelsen avser en av

bidraget kommerförmånenvillkorsådanasker påupplåtelsen att avct
till godo.nyttjanderättshavaren

det vidare5 § bidrag krävsFör att
lokalen,varaktigt behovfinnsdet ett av

förvalta lokalen,driva ochförutsättningarekonomiskafinnsdet att
god standard,skäliga påfylla kravlokalen kommer att

användning,allsidigförväntaseller kanlokalen har en
organisation ellervarjetillgänglig förhållaslokalen kommer att

ochinomverksamverksamhetorganiserad ärmed attortensomgrupp
skäliga villkor.och påskälig omfattningopartiskt, iskerdetta

skalllokalenfinns behovdeti fråganVid bedömningen avom
lokalförsörjningsplan.i kommunalinnehållettillsärskild hänsyn tas

samlingslokalprojekttillfår förturfördelning stöd6 § Vid somgesav
enskild verksam-ideell elleroffentlig,medinnebär samnyttjande annan

het.
förtursärenden.imed länsstyrelsenskall samrådaBoverket

påbörjatsombyggnadsprojekt har när7 § Bidrag för ellerett somny-
sökanden harendastbidrag, lämnasansökanBoverket prövar omom

påbörja arbetena.synnerliga skäl förhaft att
förhandsbeskedBoverketskallsökanden begär det,Om omge

före bidrags-påbörja arbetenasynnerliga skäl förfinnshuruvida det att
beslut.

reparationerstandardhöjandeoch8 § för nybyggnad, ombyggnadBidrag
bidragsunderlaggrundvalsamlingslokal lämnas på ett somavav en

lokal-kvadratmeterfastställd kostnadBoverketskall motsvara peraven
till högre beloppinte bestämmas änBidragsunderlaget får dock ettyta.

skäligt värdetillägg förför projektet medfaktiska kostnadenden av
arbete.eget

kostnader förräknas inbidragsunderlaget fårI även
byggnad,inryms iungdomsverksamhet, deförutrymmen sammaom

skötsel, ochför samlingslokalensutrymmen
gestaltning.utsmyckning ellerkonstnärlig

räknas ini bidragsunderlagetsynnerliga skäl får det ävenFinns
inventarier med beloppför anskaffningkostnader motsvararett somav

inte överstigertill den del detbidragsunderlaget,20högst procent av
bidragsunderlaget därutöver.10500 000 och högstkronor, procent av
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för inventarier ingår i bidragsunder-Det sammanlagda beloppet som
får inte överstiga 800 000laget dock kronor.

med-Ytterligare föreskrifter för beräkning bidragsunderlaget fårav
delas Boverket.av

9 § 50För nybyggnad samlingslokal lämnas bidrag med % avav en
%25bidragsunderlaget för lokalytor till 500 kvadratmeter och medupp

underlaget för lokalytor mellan 501 och l 500 kvadratmeter.av
För ombyggnad eller för standardhöjande reparationer sam-av en

lingslokal lämnas bidrag belopp 30 % bidrags-med motsvararsom av
för till 500 och med l5 %underlaget lokalytor kvadratmeter avupp

underlaget för mellan 501 500 kvadratmeter.lokalytor och l
för-Vid beräkningen bidragets bidragsunderlagetstorlek skallav

proportionellt samlingslokal delvis.delas på helt ellerutgörytor som
Om föreligger särskilda får bidragsunderlagetdet skäl ned.sättas

föreskrifter beräkning bidragsunderlagetNärmare ochom av areor
får meddelas Boverket.av

10 § 50 % denFör köp samlingslokal lämnas bidrag medav en av
skälig till projektets omfattning.kostnad med hänsyn ochär artsom

§11 bidrag enligt 9 l0 §§ lämnarFör och krävs det kommunenatt
bidrag med minst 30 bidrags-belopp detett motsvarar procentsom av

åtagandeunderlag berättigar till statliga bidraget. Kommunensdetsom
skall framgå skriftlig utfastelse.av

Om det föreligger särskilda fårskäl Boverket medge kommunenatt
lämnar bidrag 30 % bidragsunderlaget.lägreär änett som av

12 § folk-För sådan handikappanpassning samlingslokal ellerav en
parksteater utförs stöd samtidigt söks för andra bidrags-utan attsom
berättigade åtgärder lämnas bidrag till hela förkostnaden åtgärderna.
Sådant bidrag till samlingslokal folkparksteater fåroch elleren samma
dock lämnas med sammanlagt högst 165 000 kronor.

Om föreliggerdet synnerliga skäl får bidrag lämnas med högst
365 000 förkronor åtgärder enligt första stycket.

För delden kostnaden inte täcks bidrag enligt förstaav som av
bidragstycket lämnas enligt 8

statslånEftergift av

13 § Eftergift för kungörel-statslån lån har beviljats enligtav avse som
1957:367 statslån för anordnande allmänna samlingslokalerse om av

eller motsvarande äldre bestämmelser.m.m.
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Eftergift får beviljas om
förväntaskan förlustgöra på grund lånet, ochstaten en av

2. finnsdet skäl stödja fortsatt drift lokalen.att av
Eftergift får beviljas låntagareandra kommuner.än

Förfarandet i bidrags- och eftergiftsärenden

14 § Ansökan bidrag eller eftergift skall lämnas in till Boverket.om
Sådana uppgifter i ansökan faktiska förhållandenrör skall sökandensom
lämna på heder och samvete.

Ytterligare föreskrifter ansökan får meddelas Boverket.om av

15 § Om ansökan bidrag till byggnadsprojekt skall sökan-etten avser
förbindaden sig att

utföra projektet inom den tid Boverket bestämmer,som
2. iaktta de bestämmelser projektets utförande i övrigt verketom som
meddelar,
3. lämna verket fullständig redovisning förkostnaderna projektet,en av

verket begär det, samtom
4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning i 17som avses

16 § Den ansöka bidrag för köp, nybyggnad ellerattsom avser om
ombyggnad samlingslokal skall, innan inansökan lämnas tillav en
Boverket, lämna in redogörelse enligt 5 § underlag för för-en som
handsgranskning projektet. Verket beslutar frågani förutsätt-av om
ningarna i 5 § uppfyllda och redogörelsenär kan läggas till grundom
för fortsatt projektering.

Ytterligare föreskrifter förhandsgranskning får meddelasom av
Boverket.

§17 När byggnadsprojekt har färdigställts skall byggnaden besikti-ett
Besiktning sker på sökandens bekostnad besiktningsmängas. genom
Boverket godkänner.som

Ytterligare föreskrifter besiktningen får meddelas Boverket.om av

18 § Utbetalningen bidrag eftersker ansökan från den har be-av som
viljats bidraget. Ansökan skall den daggöras Boverketsenast som
bestämmer. Bestämmelserna i 14 § gäller i fråga sådanäven om an-

Görssökan. inte ansökan inom den tid verket har bestämt ellersom om
förutsättningarde låg till för bidragsbeslutetgrund inte längresom

föreligger får verket återkalla bidragsbeslutet.
Har projektet inte färdigställts i sin helhet, får beslut utbetalningom

enbartändå meddelas, mindre arbeten återstår och dessa med hän-om
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till klimatet eller anledning inte lämpligennågon kansyn av annan
utföras i samband med de övriga arbetena.

19 § Sedan bidrag betalats får Boverket besluta återbetalningett ut om
bidraget helt eller delvisav om

oriktiga uppgifter eller på något harsättmottagaren annatgenom
förorsakat bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högtatt
belopp,
2. bidraget i fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högtannat

skäligenbelopp och borde ha insett detta, ellermottagaren
äganderätten eller nyttjanderätten till samlingslokalen medgivan-utan

de Boverket till innan 15 förflutit från dag dåövergår år denav annan
bidraget betalades ut.

20 § Boverkets beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas
regeringen.hos

Övergångsbestämmelse

förordningDenna träder i kraft den 1 juli 1995, förordningendå
1989:288, ändrad 1993:1273 stöd till samlings-allmännasenast om
lokaler förordningen 1987:3l7, ändrad 1993:571 bi-samt senast om
drag till handikappanpassning folkparksteatrar skall upphöra attav
gälla.

De upphävda förordningarna tillämpas fortfarandedock i ärenden i
vilka preliminärt beslut bidrag har meddelats för den l juli 1995.om
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2 tillFörslag
Förordning ändring i förordningenom

1989:688 statsbidrag till andraom

trossamfund svenska kyrkanän

Regeringen föreskriver 10, 18 §§ Förordningen 1989:688ll ochatt
statsbidrag till trossamfund haandra svenska kyrkan skallänom

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Särskilda bestämmelser lokalbidragom

Bidrag För anskaffa, Bidrag för anskaffa, byggabyggaatt att
eller eller flera eller eller flerarusta rustaen omom upp upp en

lokaler för församling får lokaler för församling fåren en
beviljas med högst trettio beviljas trettiomed högstpro- pro-

de kostnader kostnaderkan de kancent centav som av som
skäliga för åtgärderna, skäliga för åtgärderna,anses anses

dock 700 000högst kronor. dock högst I 000 000 kronor.

Bidrag för Bidrag för lokalatt attanpassa en anpassa en
lokal till handikappade får bevil- till handikappade får beviljas
jas beloppmed motsvarande belopp skäligamed motsvarande
kostnaden för åtgärden, dock kostnader för åtgärderna, dock
högst 100 000 kronor. 165 tillhögst 000 kronor ochen

lokal.samma

Om synnerliga skäl föreligger,
får bidrag lämnas med högst
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

för åtgärder365 000 kronor
enligt första stycket.

Överklagande

18 §

beslutSamarbetsnämndensbeslut iSamarbetsnämndens
avseende lokalbidrag fårenligt förordningärenden denna över-
klagas hos regeringen.får inte överklagas.

beslutfår nämndensI övrigt
enligt denna förordning inte
överklagas.

kraft den l juli 1995.förordning träder iDenna
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Inledning

direktivI mina anförs Några faktorer påverkar stödet haratt som
förändrats. Det gäller bl.a. och kommunernas ekonomi. Detstatens
statsñnansiella läget kommer sannolikt medföra stödet kommeratt att

begränsas.att
En utredare bör därför tillkallas för utreda i vilken utsträckningatt
hittillsvarandedet stödet varit kostnadseffektivt liksom analyseraatt

syftet, behovet och ändamålet med sådant stöd.ett
Direktiven återfinns i sin ihelhet bilaga

1.1 Statens stöd till allmärma samlingslokaler
och trossamfundens lokaler m.m.

Statligt stöd till allmänna samlingslokaler funnitshar sedan 1942. Stödet
till trossamfundens lokaler infördes 1974.

Stödet till allmänna samlingslokaler har vid flertalutretts ett
tillfällen. Med anledning dessa utredningar har former ochstödetsav
innehåll förändrats. Den gängen förändringarstörre dettasenaste av
stöd genomfördes 1989.var

Det primära syftet med det statliga stödet har dock varit oförändrat
under hela efterkrigstiden, nämligen skapa samlingslokaler föratt
föreningslivet upplåts opartiskt, i skälig omfattning skäligapåsamtsom
villkor. De allmänna samlingslokalemas upplåtelseskyldighet skiljer
dessa lokaler från alla andra lokaler kan användassom av
föreningslivet.

Stödet till trossamfundens lokaler har däremot inte varit föremål för
någon genomgripande sedan det infördes.översynmer

Från sida särskilt stöd till anordnande icke-statligastatens ettges av
kulturlokaler.

Därutöver kan länsstyrelserna och länsarbetsnämndema tillstödge
anordnandet lokaler kan användas föreningslivet ochav som av
trossamfunden.

Medel Allmärma Arvsfonden kan också på vissa villkor beviljasur
för investeringar i vissa lokaler.

Landets kommuner årligen omfattande stöd till olika lokaler.ger
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1.2 Principiella frågeställningar

Jag bakgrund ovanstående funnit det angeläget särskilthar mot attav
belysa följande principiella frågeställningar:

det tillräckligt samlingslokalerFinns med

Tiotusentals lokaler i land står till förenings- ochvårtrunt om
kulturlivets förfogande. lokalers geografiska läge, standardDessa och
tillgänglighet varierar kraftigt.

inga uppgifterfinns samlade hur många sådana lokaler detDet om
finns, inte heller deras läge, standard etc.om

fortfarande för tillFinns det skäl särskilt statligt stöd allmännaett
lokalersamlingslokaler och trossamfundens När denna fråga besvaras
olika tillgänglighet förviktigt hänsyn till lokalersär det att ta

föreningslivet.

Är planeringen förföreningslivets lokalbehov tillfyllest

från 1992 200Enligt Boverkets kartläggning har endast drygttre av
förkommuner någon form planering allmänna samlingslokaler. Detav

möjligt denna siffra inte rättvis bild hurär att ger en av
planeringsfrågoma hanteras i de enskilda kommunerna. Det kan t.ex.

det finns form planering för samtliga formerså någonattvara av av
lokaler kan förenings- kulturlivet, inomanvändas och t.ex.som av

motsvarande.översiktsplaneringför kommunens ellerramen
Det kan också så kommunerna bedömer det uppgiftattvara som en

för föreningslivet självt ordna med sin lokalförsörjning därförochatt
från övergripande för detta.avstår att ta ett ansvar

Kartläggningen indikerar dock det finns brister i planeringen föratt
föreningslivets lokalförsörjning.

Föreningslivets trossamfundens lokalbehovoch varierar tidenöver
och för olika delar landet. Dessutom varierar läget och standarden påav
befinliga lokaler avsedda för föreningslivet och trossamfunden.

kan också finnasDet behov allmänna samlingslokaler ochav nya
lokaler för trossamfunden.

År samordningen mellan de olika statliga lokalstöden tillräcklig

Såväl kommunerna i olikastöd former till lokalerstaten som ger som
kan användas förenings- och kulturlivet.av

tidigareJag har de särskilda statliganämnt stöden och andratre
möjligheter erhålla statligt tillstöd anordnandet lokaler.att av
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användasi olika former till lokaler kanKommunerna stöd somger
form särskildakulturlivet. Det sker bl.a. iförenings- och avav

kommunalthyresbidrag och tillhandahållaanläggningsstöd, attgenom
hyresfritt eller viss, ibland subventionerad, hyra.ägda lokaler mot

sigansökningsförfarande, stödens konstruktion skiljerVillkor, m.m.
samhälleliga lokalstöden.mellan de olikaåt

förde statliga lokalstöden saknasSamordning mellan tre
statligainte samordning mellan denärvarande. Det ñnns heller någon

tillstatligt stöd skall utgåoch de kommunala lokalstöden. För att
också den aktuella kommunensamlingslokaler krävs dockallmänna att

skallstöd till icke-statliga kulturlokalerin med stöd. Beslutgår ett om
inte försvårarfrån bl.a. projektetmed utgångspunktprövas att

samlingslokaler och inte heller försämrarförverkligandet allmännaav
driva befintliga sådana lokaler.förutsättningarna för att

tilllänsarbetsnämndema, anslå medelLänsstyrelserna kan, liksom
iformer lokaler. Så sker ocksåallmänna samlingslokaler och andra av

utsträckning.varierad
idag ingen samordning mellan länsstyrelserna,Det sker

tilloch Boverket vid stödgivning sådana lokaler.länsarbetsnämndema

Är för statligt lokalstöd denuvarande rättaprioriteringar

lokalersamlingslokaler trossamfundensStöden till allmänna och
principer.fördelas enligt två

till samlingslokaler väntetid beslutFör stödet allmänna det påär en
väntetid för närvarande cirka sjustöd hos Boverket. Denna år.ärom

projekttrossamfundens fördelas bland godkändaStödet till lokaler
vid beslutstillfálle och proportionellt i relation till deett
bidragsgrundande kostnaderna.

prioritering vilka projekt skall få statligt skerNågon stödav som
inte beslutande myndighet. De allmänna riktlinjerna för stöden somav
finns i respektive förordning dock utgångspunkt vid beslututgör om
stöd.

Är målen för stöden möjliga följa och utvärderaatt upp

För närvarande saknas klart uttalade mål för stöden till allmänna
samlingslokaler trossamfundens lokaler. Därför försvåras elleroch
omöjliggörs uppföljning och utvärdering effekter.stödensav

Dessa lokalstöd har sin utgångspunkt i allmänt formulerademer
syften direkta mål.än
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1.3 Samlad redovisning

Problematiken kring de frågeställningar jagberörts här behandlar isom
flera olika kapitel.

I kapitel Förväntade effekter, jag redovisningsamladgör en av
effekterna mina förslag utifrån dessa principiella frågor. Dettaav
kapitel redovisar också övriga effekter genomförande minaettsom av
förslag till.leder
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2 Nuvarande stöd

Allmänna samlingslokaler

Statligt stöd till allmänna samlingslokaler i form bidrag.ges av
fattasBeslut Boverkets samlingslokaldelegation.av

Bidrag lämnas grundval bidragsunderlagpå ett motsva-somav
skälig till projektetsden kostnad med hänsyn ochär artrar som

omfattning. 1000För lokalyta mellan 0 kvadratmeteren ges-
30bidrag med 50 bidragsunderlaget. Bidraget ärprocent pro-av

000bidragsunderlaget för l 000 2 kva-lokalyta mellancent av -
Bidrag tillbyggnad.dratmeter. till köp, ochges ny-, om-

förutsättningarna för få vitsor-En bidrag kommunenäratt attav
motsvarande minst 30dar behovet lokalen bidragsamt ettav ger

bidragsunderlaget. förutsättning lokalenEn ärprocent attav annan
tillgänglig för varje organisation ellerkommer hållas medatt grupp

organiserad verksamhet verksam inomär orten.som
handikappanpassningFör bidrag till hela kostnaden förges

åtgärderna, dock 165 000 lokal.högst kronor till och sammaen

Trossamfundens lokaler för religiös verksamhet

Beslut bidrag till trossamfundens lokaler fattas Samarbets-om av
nämnden för statsbidrag till trossamfund, SST.

Regeringen fastställer vilka trossamfund bidragsberättiga-ärsom
de. Lokalbidrag får beviljas församlingar motsvarande inom dessa
trossamfund.

Bidrag kan till nybyggnad eller till och till-köp samtges om-
byggnad.

Bidrag kan beviljas med högst 30 de kostnaderprocent av som
kan skäliga för åtgärderna, dock 700 000 kronor.högstanses

Fördelning bidrag sker proportionellt relation till bidrags-iav
grundande kostnader hänsynstagande till samfundstillhörighetutan
eller motsvarande.

handikappanpassningFör får bidrag med belopp motsvaran-ges
de kostnaden för åtgärden, dock högst 100 000 kronor.
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Övriga former samhälleligt lokalstödav

Bidrag till icke-statliga kulturlokaler kan beviljas Boverketsav
samlingslokaldelegation. För bidrag krävs bl.a. projektet äratt
kulturpolitiskt och inte försvårar förverkligandetangeläget av

samlingslokaler. Stöd tillallmänna kan bl.a. eller ombygg-ges ny-
musei-,nad och konsertlokaler tillhör någonteater-av som annan

Bidrag 30 godkänt bidragsunderlagmedän procentstaten. ges av
50 bidragsunderlaget forför nybyggnad och med övrigaprocent av

projekt.
länsarbetsnämnder kan stöd till olika for-Länsstyrelser och ge

samlingslokaler.mer av
Bygdeavgiftsmedel stöd till olika former lokaler.kan ges som av

arvsfonden vissa förutsättningarAllmänna kan under lokal-ge
förstöd till vissa lokaler avsedda barn- och ungdomsverksamhet.

RiksidrottsförbundSveriges handhar stöd till mindrestatens
idrotts- och friluftsanläggningar.

utveckling uäffpunkter för fördelar Sta-För ungdomarnyaav
särskilt statligt stöd.Ungdomsråd etttens

Nordisk jämförelse

Finland finns motsvarigheter till svenska statligaI och Norge det
stödet till allmänna samlingslokaler. I Norge finns dessutom ett
statligt stöd till trossamfundens lokaler.

finns statliga till lokalkategorinDet stöd samlingslokaler: till allmän-tre
samlingslokaler, till trossamfundens lokaler till icke-statligasamtna

kulturlokaler.
Mitt uppdrag har varit behandla de förstnämnda statligatvåatt

bilaga 3 istöden. I återges sin helhet de författningar och förordningar
finns för tillstöden allmänna samlingslokaler trossamfundensochsom

lokaler.
beskriver i kapitelJag detta också andra former statligt tillstödav

förenings- och kulturlokaler stöd till vissa lokaler kansamt som ges ur
Allmänna arvsfonden.
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2. l Allmänna samlingslokaler

Statligt bidrag prövas Boverkets samlingslokaldelegation. Delegatio-av
har instruktion och består ordförandenen en egen och högst sjuav en

övriga ledamöter, vilka samtliga regeringen.utses av

Form statlig stödav

Det statliga stödet i form bidrag tillges av

a köp, och tillbyggnad sådana allmännany-, samlingslokalerom- av
tillgodoser föreningslivets behovsom för möten,utrymmenav

studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsätt-
ning eller någon liknande verksamhet,annan

b handikappanpassning utförs samband med angivnautansom ovan
åtgärder, samt

c betalning skulder i vissa fall.av

2.1. 1 Bidragsberättigade

Bidrag lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar ärsom
fristående från kommuner och kommunala företag och arbetar utansom
vinstsyfte eller arbetar med vinstsyfte, följande kravsom är0n1
tillgodosedda:

a lokalen upplåts med nyttjanderätt till aktiebolag, förening eller
stiftelse friståendeär från kommuner och kommunalasom företag
och arbetar vinstsyfte,utansom samt

b upplåtelsen tid minst 25 år ochavser upplåtelsenen skerav att på
sådana villkor förmånen bidragetatt kommer nyttjanderättsinne-av
havaren tillgodo.

2.1.2 Förutsättningar for bidrag

En förutsättning för bidrag är arbetena inte påbörjatsatt innan beslut är
fattat samlingslokaldelegationen.av

Om sökanden begär det, skall delegationen förhandsbeskedge om
huruvida det finns synnerliga skäl för påbörja arbetena föreatt bidrags-
beslutet. Exempel på sådana skäl är föreläggandet.ex. myndighetav
eller samnyttjandeprojekt.

3 144x314
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vidarekrävsFör bidrag att

lokalen,varaktigt behovdet finns ett av
standard,godpåskäliga kravfyllalokalen kommer att

användning,allsidigfåförväntas samtkanellerharlokalen en
organisation ellervarjetillgänglig förhållaskommerlokalen att

ochinomverksamverksamhet är ortenorganiseradmed somgrupp
villkor.skäligaomfattning och påskäligopartiskt, iskerdettaatt

dessutomtillbyggnad krävsoch atttill köp,bidragstatligtFör om-ny-,
30 %minstbeloppmedbidrag motsvararlämnar avkommunen ett som

bidraget.statligadetberättigar tillbidragsunderlagdet som

bidragförUnderlag2.1.3

skallbidragsunderlag motsvaragrundvalpåBidrag lämnas ett somav
omfattning.ochprojektetstillhänsynskälig med artkostnad ärden som

förforkostnaderinräknasfår utrymmenbidragsunderlaget ävenI
förbyggnad,iinryms utrymmendeungdomsverksamhet sammaom

gestaltning,ellerutsmyckningkonstnärligskötsel,samlingslokalens
anskaffningforfalli vissa ävenarbeteskäligt värde avsamtegetav

inventarier.

storlekBidragets2.1.4

lokal-förbidragsunderlagetgodkända% detmed 50Bidrag utgår enav
0002000mellan llokalytaFörkvadratmeter.10000mellanyta --

bidragsunderlaget.30 %stödetstatligadetkvadratmeter är av
inräknaskostnader,redovisade ävenfår,bidragsunderlaget utöverI

bidragsunderla-%20med högstdockarbete,värdeskäligt eget avav
get.

infår räknasgestaltningellerutsmyckningkonstnärligförKostnader
% bi-2högstbeloppmedbidragsunderlaget motsvarari avett som

dragsunderlaget.
räk-bidragsunderlaget ävenifår detprojektangelägnasärskiltFör

beloppmedinventarieranskaffningforkostnader ettin somavnas
intedetdel över-till denbidragsunderlaget,%20högstmotsvarar av

bidragsunderlaget därutöver.10 %och högst000 kronor,500stiger av
000 kronor.överstiga 800dock intefårbeloppetsammanlagdaDet
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Handikappanpassning

För handikappanpassning lämnas bidrag till hela kostnaden för åtgärder-
dock högst 165 000 kronor till ochna, lokal inteen samma om rege-

ringen medger annat.
Bidrag kan utgå till bl.a. installation handikappanpassad toalett,av

hiss och breddning dörrar installation hörslingaramp, samt maxi-av av
malt 35 000 kronor hörslinga och samlingslokal.per

Ansökan handikappbidrag skall innehålla detaljeradom kostnadsbe-
räkning, beskrivning lokalemas användningsområde ritningar.av samt

Kommunen skall sig över ansökan.yttra
När byggnadsarbetena avslutats ansöker föreningen utbetalningom

bidraget. Detta skall ske år efter beslutetav bidrag.senast ett om

Bidrag till betalning sladder och eftergift statslånav av

Utifrån vissa förutsättningar kan bidrag lämnas till betalning skulderav
respektive eftergift äldre statslån.av

Detta bidrag kan lämnas det föreligger svårigheter betalaom att
skulderna och detta beror på befolkningsminskning inom ellerorten
liknande omständigheter.

Bidrag får lämnas med högst 50 % utgiften. För bidrag skallattav
utgå krävs det kommunen lämnar bidragatt eller jämförligt stöd med
minst 15 % utgiften.av

Om det finns särskilda skäl, kan regeringen medge bidrag kanatt
lämnas med högst 65 % utgiften och villkor kommunaltutanav om
bidrag.

Eftergift statslån får lån har beviljats enligtav kungörelsenavse som
1957:367 statslån för anordnande allmännaom samlingslokalerav

eller motsvarande äldre bestämmelser.m.m.
Eftergift får beviljas kan förväntasstaten göra förlustom påen

grund lånet och det finns skäl stödja fortsattav driftatt lokalen.av
Eftergift får dessutom beviljas i stället för bidrag till utgift för att

betala skulder se ovan svårigheterna betala skuldernaatt berorom på
befolkningsminskning inom eller liknandeorten omständigheter. För
sådan eftergift gäller eftergift lämnas med högstatt 50 % utgiftenav
och kommunen lärrmaratt bidrag eller jämförligt stöd med minst 15 %

utgiften. Om det finns särskilda skäl,av kan regeringen medge att
eftergift lämnas med 65 % utgiften och villkorutan kommunaltav om
bidrag.

Eftergift får beviljas andra låntagare kommuner.än
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Ansökningsförfarande2.1.5

Boverket.tillskall lämnaseftergiftellerbidragAnsökan om

Förhandsgranskning

samlingslokaldelegationen.iföredrasochgranskasAnsökan
samlingslo-redovisas behovetskall bl.a.ansökantillanslutningI av

uppgiftermed bl.a.inomkaler orten om

respektive kommunen,upptagningsområdetiantalet invånarea
lokalerbefintligaandralokalenlokalema,användningb beräknad av

kartapåmarkerasocksåskalldessaupptagningsområdeti somen
bifogas, samt

samordninglokalbehovvissatillgodoseförutsättningarnac att genom
föreningslokaler.andraochskolalokaler,andramed t.ex.

vitsordas kommunen.föreningsliv, skallutredningDenna avom
ochlokalenbehovfinnsdetdelegationenBeslut fattas omavomav

ellerprojektering. Förför fortsatttill grundliggakanredogörelsen ny-
förhands-intekrävs150 kvadratmeteräninte är störretillbyggnad som
projektetbeslutslutligt närendasterhållerprojektgranskning. Dessa
standard-ochombyggnadförgällerkön. Detsammaikommit fram

byggnadensiingreppbetydandeinte innebärreparationerhöjande som
användningssätt.lokalensförändrarinte nämnvärtochstomme som

sådanahandikappanpassningförinteFörhandsgranskning sker om
åtgärder.bidragsberättigadeandrasamband medutförsåtgärder utan
skall ske påvärdering dennabyggnad ochbefintligBesiktning avav

förrättningsmänskebekostnad och utsesföreningens avsomavegen
1273.1993:SFSBoverket

beslutPreliminärt

Vänteti-kön.kommit fram iprojektetfår närbeslutPreliminärt man
föreningenEfter detsju år.cirkabeslutpreliminärt är attden för nu

avslu-arbetena ärpåbörjas. Närarbetenabeslut kanpreliminärterhållit
slutligt beslut.föreningentade ansöker om

beslutSlutligt

beslut.preliminärterhålleteftertvå årskall görasansökanSlutlig senast
efterbesiktnings-skallslutligt beslutansökantillanslutning ettI om

deundertecknatskallochingesvärderingsinstrumentoch avvarasom
förrättningsmännen.nämndatidigaretvå
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Slutligt beslut erhålles när slutligt uppkomna kostnader redovisats i
anslutning till ansökan och granskats Boverkets Samlingslokaldele-av
gation.

Det slutliga bidragsunderlaget beräknas från det preliminärt fastställ-
da. Hänsyn då till eventuella indexförändringartas under byggnadsti-
den, redovisad och samlingslokaldelegationen godkänd kostnad förav
projektändringar medgetts delegationen innan ändringarna vid-som av
tagits redovisad kostnad foranleddsamt är myndighets ändradesom av
bestämmelser eller åtgärder.

2.1.6 Utbetalning bidragm.m. av

Föreningens ansökan utbetalning bidraget skall ha inkommitom av
inom månader efter slutligt beslut.tre

Boverket kan besluta återbetalning utbetalt bidrag helt ellerom av
delvis endast om

a oriktiga uppgiftermottagaren eller på har föror-sättgenom armat
sakat bidrag felaktigt har lämnatsatt eller lämnats förmed högt
belopp, eller om

b bidrag i fall felaktigt har lämnats ellerannat lämnats med för högt
belopp och skäligen borde ha insettmottagaren detta.

2.1.7 Besvär

Beslut Boverkets sarnlingslokaldelegation får överklagasav hos rege-
ringen.

2.1.8 Beviljat stöd under perioden 198384 199394-

Under den tioårsperioden har drygt 1senast miljard kronor utbetalats
för anordnandet allmänna samlingslokaler. Av detta beloppav var
knappt 100 miljoner kronor i form statligt lån. Möjligheterna fåav att
lån avvecklades fr.o.m. budgetåret 198788.

Ett stöd till förmån för handikappanpassningnytt folkparksteatrarav
infördes fr.o.m. budgetåret 198788. Under perioden 198788 199394-
har totalt 7 600 000 kronor anslagits till detta stöd.

Det statliga stödet byggnadsvolymmotsvarar på drygt det dubblaen
beloppet, dvs. 2över miljarder kronor i löpande priser.

Landets kommuner har bidragit med mellan 15-30 denprocent
kommunala andelen krävs har höjts under den aktuella tidsperio-som
den och samlingslokalägama med resterande medel till denupp sam-
manlagda byggvolymen på 2 miljarder kronor.
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ekonomiDrift och2.1.9

regel påisamlingslokalen bygger ett stortföreningsägdaDriften denav
dettainriktningenochOmfattningenarbete.och ideelltfrivilligt av

förening.förening tillvarierar frånarbete
intäkterkostnader ochvilkavisar endastbokslutFöreningarnas man

verifiera. Detgårochpersonalochtjänster attförhaft somvaror,
före-dockfinnsDetbokslutet.intedäremotframgårarbetetideella av

i sinaarbetetideelladetomfattningenredovisarningar avm.m.som
oftaliggerredovisningsådanförTill grundverksamhetsberättelser. en
vidutförs,frivilligt arbeteförs dåmotsvarande t.ex.dagböcker som

aktiviteterunderhåll,reparationer, osv.
föreningsägdförbokslutetpårättvisande sättEtt att ensemer

Omideella arbetet.detvärdettill t.ex.hänsynsamlingslokal är ta av
dessavärdetoch600 timmarideellt iarbetatmedlemmarföreningens av

för drif-kostnademaskulletimme100till kronorberäknastimmar per
avlönadmedarbete skettmotsvarande000 kronor högre60varitten om
hyrornaskullesåförekommaideella arbetetdetSkulle intearbetskraft.

driftbidrag större.kommunaltanspråken påochellerhögre varavara

förvaltningochdrijiFinansiering av

sammanlagdadeberäknatkartläggning,sinutifrån attBoverket har,
uppgick till cirkasamlingslokaler 1991för allaomkostnademabokförda

och år.kvadratmeter950cirka kronorellermiljoner kronor,3501 per
hafthälftenutläsaskanföreningarnatillfrågade attdeFör svarenur

1570 000 kronor,understiger procentbeloppkostnader med avsom
Lika000till 100 kronor.70 000mellankostnaderhaftföreningarna har

200 000000 till100mellankostnaderföreningarnaandelstor uppgerav
500 000 kronor.000 till200respektive mellankronor

Boverket beräknatkartläggningen harfrånuppgifterstödMed av
Bland intäkternaförening.kostnaderintäkter ochmellanskillnaden per

ochinsamlingar, gåvorin intäkterräknatsdåhar även arrangemangav
verketredovisningamaibristerfinns vissaEnligt Boverket menm.m.

helhetsintrycket.förbetydelsemindresannoliktärdessaatt avanser
föreningar.240omfattar 1Undersökningen

sinaöverskottföreningarna harhälftenvisar knapptDen avatt av
20 000undertvätredjedelarbidrag,inklusiveverksamheter, varav

driftfortsattklararunderskottredovisatföreningarHur dekronor. som
kost-finnskostnaderredovisadeBlandinte känt. postär avsersomen

Boverketändamål.avsättning förellerför underhåll antarnader samma
oundgängligensådana ärvidtas, ärunderhållsåtgärderde somsom

framtiden.skjuts påunderhållsåtgärdernödvändiga störreattmen
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Samhällsstöd till drift och investeringar

Flertalet lokaler är beroende och får stöd från samhället för klaraav att
drifts- investeringskosmader.och

Ur Boverkets kartläggning kan utläsas den genomsnittliga hyres-att
inkomsten kvadratmeter lokalyta uppgick till cirka 350 kronor.per
Föreningarna redovisade hyresinkomster på sammanlagt 210 miljoner
kronor.

Kommunalt driftstöd lämnades under 1991 med i genomsnitt 280
kronor kvadratmeter. Sammanlagt uppgick det föreningarnaper av
redovisade kommunala driftstödet till 169 miljoner kronor. Det genom-
snittliga stödet kommuninvånare, beräknat på från enkätper svaren en
till kommunerna som ingick del kartläggningen, uppgick tillsom en av
knappt 50 kronor per person.

Av kartläggningens 208 kommunsvar framgår, 12 kommuneratt
inte lämnar driftstöd eller under 1991 inte lämnade driftstöd till sam-
lingslokaler. Vidare framgår det finns olika kommunalaatt typer av
driftstöd: Det vanligaste är inte tillämpar någon särskildatt principman

avgör frågan från fall tillutan fall 89 kommuner. Av övriga svar
framgår stödet beräknas utifrånatt antal kvadratmeter lokalyta 30
kommuner, driftskostnaderna 47 kommuner, i förhållande till aktivite-

i lokalen 30 kommunerter eller någon princip 44 kommuner.arman
Vissa kommuner tillämpar flera fördelningsgrunder För sitt driftbidrag.

Kommunala uppdragsersättningar för uthyrning till daghem, skola
uppgick till omkringetc., 250 miljoner kronor eller cirka 175 200-

kronor kvadratmeter.per
Boverket konstaterar enkätrnaterialet till vissa delaratt är bristfäl-

ligt, utredningen visar detatt genomsnittligamen driftsnettotanser att
kvadratmeter lokalyta är negativt eller minus cirka 70per kronor per

kvadratmeter och år.

Kommunala principer för investeringsstöd

Av de 209 kommuner har besvarat Boverkets enkät har 19som uppgett
inte länmar elleratt under 1991 inte lämnatman stöd till investe-

ringar.
I övrigt fördelas följandepå sätt:svaren

a behovsprövning från fall till fall 142 kommuner
b principer för statligt stöd 31samma som
c enligt lokalförsörjningsplan 3
d fördelningsprincip 18annan
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verk-religiösförlokalerTrossamfundens2.2

samhet

SamarbetsnämndenfattaslokalertrossamfundenstillstödBeslut avom
SFS:1989:27lförordningenligtSSTtrossamfundtillstatsbidragför

för-efterregeringenledamöterSST:s1989:688.ändringmed utses av
trossamfunden.frånslag

Bidragsberättigade2.2.1

kyrkan,utanför Svenskatrossamfund,vilkafastställerRegeringen som
dessamotsvarande inomFörsamlingar tros-statsbidrag.beviljaskan

lokalbidrag.beviljassamfund kan
regeringeninges tillstatsbidragsberättigadbliAnsökan attom

Enför yttrande.SSTansökan tillremitterarfattar beslutdeninnansom
iåterfinnstrossamfundenstatsbidragsberättigadepresentation deav

4.bilaga

förutsättningarAllmänna2.2.2

förbidragetbehöverförsamlingar attbeviljasfårLokalbidrag som
förbeviljasfårBidragetverksamhet.religiös attförhålla lokalerkunna

köp,nybyggnad elleranskaffa lokalera genom
lokaler,församlingensellerb bygga rusta uppom

handikappade,tilllokalerförsamlingens samtc anpassa
ellerbyggsanskaffas,lokalerinventarier rustasskaffa närd upp.om

innebärabyggnadsprojektskallbehandlingtillFör ett enatt tas upp
50 000 kronor.investering minsttotal

för vilkainventarierlokaler ochbeviljas förfår inte stats-Bidrag
stöd till allmännastatligtFörordningenenligtbidrag betalas sam-om

lingslokaler.

storlekBidragsimderlag och2.2.3

flera lokalerellerelleranskaffa, byggaförBidrag rustaatt enuppom
kankostnaderdetrettiobeviljas med högstfår procent ansessomav

000700 kronor.dock högståtgärderna,skäliga för
detbeloppoch högrehögrefår beviljas medBidrag procentsats om

huvud-församlingförbehövsgudstjänstlokalerfrågaär somensomom
för-tillskall dåSärskild hänsyninvandrare.betjänarsakligen tas en

församling.sådanmed någonsamverkarsamling armansom
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Bidragen fördelas proportionellt i relation till de bidragsgrundande
kostnaderna hänsynstagande till samfundstillhörighet ellerutan motsva-
rande.

Församling beviljats det SST för året högsta bidraget försom ettav
projekt, kan inte beviljas ytterligare bidrag till projekt tidigaresamma

fem efterän år det år slutredovisning föregående bidrag skett.av
Projekt kan planeringsskäl delas i mindre delprojekt vilkaav var

för sig erhåller bidrag skildaunder år. Det totala bidraget kan dock inte
överstiga det SST högsta bidraget för projekt.ettav

Värdet jfrivilliga insatserav

I ansökan detäven beräknade värdet frivilliga insatser ochanges av
gåvor i form material. Av det bidragsunderlagettotala får högst 20av

utgöras värdet sådana frivilliga insatser, inte särskildaprocent av av om
skäl föreligger för bedömning.en annan

Inventarier

Kostnader för predikstol, altare, podie, ikonostas och motsvarande samt
kyrkbänkar bidragsgrundande.är Bidrag till övriga inventarier, t.ex.
kyrkorgel kan under förutsättning lokalbidrag beviljats ochattges ytter-
ligare medel finns till fördelning.

Handikappanpassning

Bidrag för lokal till handikappade får beviljasatt med beloppanpassa en
motsvarande kostnaderna för åtgärden, dock högst 100 000 kronor.
Bidrag kan till hissanläggning, ändring entréer och trösklar,ges av

toaletter till hörslingor och förstärkare till dessa docksamtramper,
maximalt 8000 kronor. bidragsgrundandeI kostnad inräknas inte
värdet arbete.egetav

Vid behov kan bidraget till sökande uppdelas på två budgetår.

Remiss

Efter granskningen ansökningarna remitteras dessa till respektiveav
samfund för yttrande.

2.2.4 Ansökningsforfarande m.m.

Ansökan inges till nämnden den sista juni inför kommande bud-senast
getår l juli 30 juni.-
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påbörjandetill byggnationensanslutningAnsökan inges i så nära
i börjanslutskede ellerprojekteringsstadietsmöjligt, dvs. under avsom

byggnadstiden.
slutredovis-preliminärt till dessbidragbeslutNämndens är attom

godkänts.ning inlämnats och
eftermånaderinomtill nämndenSlutredovisning skall lämnas tre

fastställsbidragsunderlaget påfärdigställts. slutligaprojektet Detdet att
slutredovisningen.grundval av

bidrag2.2.5 Utbetalning m.m. av

rekvisitionsedan sökanden påutbetalas 80Av beviljat bidrag procent
kostnader uppgårnedlagdapåbörjats ochstyrkt byggnadsarbetet attatt

minst belopp.till detta
delenrekvisition den resterandesamtidigtSlutredovisning utgör av

likaminstslutliga bidragsunderlaget ärbidraget. Om det stort somav
utbetalningtill grund förslutredovisningendet preliminära, läggs av

bidraget.resterande 20 procent av
preliminära under-detbidragsunderlaget lägre änOm det slutliga är

ibidragetreducerasnämndens beslut grundats på,laget, motsva-som
resterande bidrag.utbetalning skerrande grad, innan av

utbetalats vidbeloppbidraget blir lägre detOm det slutliga än som
återbetalningsskyldig Förförsamlingenutbetalningstillfället, blirförsta

mellanskillnaden.

2.2.6 Besvär

samtliga beslutöverklagas. Det gällerSST:s bidrag kan intebeslut om
1989:271 med ändringenligt SFSstatligt stöd till trossamfundenom

1989:688.

2.2.7 totala omfattningStödets

Årsbok fria trossamfundens1992 redovisas studie deI SST:s aven
19741974-1993. studie framgår sedanlokalinvesteringar Av denna att

284 945 000sammanlagthar 890 byggnadsprojekt fått bidrag pål
projekt uppgick till sammanlagtByggnadskostnadema för dessakronor.

Bidragen utgjorde 11,52 463 i priser.831 000 kronor löpande pro-
199394Lokalbidraget budgetåretde redovisade kostnadema. ärcent av

000 000 skall användes12 480 000 minst 3 kronorkronor, somvarav
stöd till handikappanpassning.
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3 Icke-statliga kulturlokaler

Det statliga stödet prövas Boverkets samlingslokaldelegation.av
Stödet i form bidrag tillges av

a eller ombyggnad musei-, och konsertlokalerteater-ny- av som
tillhör någon än staten,annan

b standardhöjande reparationer och handikappanpassning sådanaav
lokaler, samt

c utbyte eller komplettering inventarier till sådana lokaler.av
Innan frågan bidrag prövas skall yttrande inhämtas från Statensom
kulturråd.

2.3.1 Förutsättningar för bidrag

För bidrag krävs det projektetatt

a är angeläget från kulturpolitisk synpunkt, samt
b inte försvårar förverkligandet projekt allmännaav som avser sam-

lingslokaler och inte heller försämrar möjligheterna för drivaatt
befintliga sådana lokaler.

förstaI hand lämnas bidrag till projekt lokaler för läns-som avser
muséer.

Bidrag för projekt har påbörjats när ansökanett lämnasprövassom
endast sökanden haft synnerliga skäl för påbörja arbetena. Påom att
sökandens begäran skall Boverket förhandsbesked synnerliga skälge om
finns för påbörja arbetena före beslut bidrag.att om

2.3.2 Bidragets storlek

Bidrag lämnas på grundval bidragsunderlag skallettav motsvarasom
den kostnad skäligär med hänsyn till projektets omfattning.ochsom art

Bidrag med 30 bidragsunderlaget För nybyggnad ochprocentges av
med 50 bidragsunderlaget för övriga projekt.procent av

2.3.3 Utbetalning bidragm.m. av

Ansökan utbetalning bidrag skall inomgöras två från beslutårom av
bidrag, inte Boverket i det enskilda fallet bestämmerom om annat.
Före utbetalningen bidrag får bidragsbeslutet återkallas,ettav om

de förutsättningar låg till grund for beslutet inte längre finns.som
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helt elleråterbetalning utbetalt bidragbeslutaBoverket kan om av
delvis endast om

för-uppgifteroriktiga eller på något sätta annatmottagaren genom
för be-med högtbidrag felaktigt lämnats eller lämnatsorsakat att

lopp, eller
förmed högtfall felaktigt har lämnats eller lämnatsb bidraget i annat

skäligen borde insett detta.ochbelopp mottagaren

2.3.4 Besvär

regeringen. Ibidrag får överklagas hosåterbetalningBeslut avom
förordningen överklagas.övrigt får inte beslut enligt

Beviljade bidrag2.3.5

beviljades199091. Av totalt 40 sökandeninfördes budgetåretBidraget
Det25 miljoner kronor.med sammanlagt beloppbidrag till ett om

40 projekten. Avför de225 miljoner kronoransökta beloppettotalt var
återstående del tillfyra länsmuséer ochgick hälften tillbeviljat belopp

industrimuseum, danslokal och två teatrar.ett en
totalt 210inkom 60-tal ansökningar199192Budgetåret ett om

ordinariefick27 projekt dessa stöd. Förutommiljoner kronor, an-av
med 25 miljoner kronor25 miljoner kronor utökadesslag på avramen

och konsert-sysselsättningsskäl. fick 17 muséer,Detta år tretre teatrar-
konstnärsverkstäder stöd med sammanlagtbiografer och tvålokaler, tre

50 miljoner kronor.
50-tal ansökningar med199293 inkomUnder budgetåret ettett

25ordinarie anslag påbelopp 210 miljoner kronor. Ursammanlagt om
7,5beviljades 15,5 miljoner kronor till muséer,miljoner kronor knappt

miljoner till icke-statligamiljoner till och 2 kronor andrakronor teatrar
20 miljoner kronorkulturlokaler. år utökades också medDetta ramen

femmiljoner kronor gick tillsysselsåttningsskäl, cirka 10varavav
återstående del till7,5 miljoner kronor till två ochlänsmuséer, teatrar

icke-statliga kulturlokaler.andra
25 miljoner kronor. Innevarandeinnevarande år beslutsramenFör är

26070-tal projekt för totalt beloppbudgetår har stöd sökts ett ett omav
25 mil-projekt beviljats bidrag på sammanlagtmiljoner kronor. 11 har

joner kronor.
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former statligt stöd2.4 Andra av m.m.

2.4.1 Länsstyrelserna

länsstyrel-utredningen framgår jag bör studera hurI direktiven till att
för regionala utvecklingsinsatsermedel använts.semas

medel till regionallänsstyrelsemasJag har därför studerat hur bl.a.
samlingsloka-for anordnande allmännaprojektverksamhet, använts av

trossamfundens lokaler för lokaler för bam- och ungdoms-ler, samt
statliga 199091Studierna omfattar de budgetårenverksamhet. -

bilaga 5.studier framgår i sin helhet199293. Dessa av
under den aktuelladrygt 500 000 kronorSammanlagt har 7 använts
belopp inkluderartidsperioden till sådana lokaler. Dettaanordnandet av

förenings-till lokaler användsdock stöd andraäven typer som avav
inteföreningshus, klubbstugor m.fl. ochlivet, idrottslokaler,t.ex. som

de andrasamlingslokaler eller tillhöra någonbehöver allmänna avvara
lokalkategoriema.två

i realiteten Hur mycketangivna beloppet kan dock större.Det vara
viktig till denna osäkerhetinte fastslås. En orsak ärgår dock attatt

urskilja dessamöjligtlänsstyrelserna saknar statistik detgör attsom
det i del fall detlokaltyper från andra, bl.a. beroende på äratt nam-en

registrerats. andra falloch inte objektet Ipå den sökandenet angessom
lokal deteller anläggningen, och inte vilken rörpå husetnamnet typ av

sig om.
itill sådana investeringarIbland också berörd kommun stödger

anslutning till medel beviljas länsstyrelsen.att av
för stöd till allmännaNågra krav motsvarande de Boverket ställer

upplåtelseskyldighet, ställer inte länsstyrelser-samlingslokaler, bl.a. om
Om har det inte framgått i arbetet med studiema.så skettna.

tillflesta länsstyrelser inte bidragJag kan dock konstatera deatt ger
fråga andra priorite-sådana lokaler det här Det kan dels bero påär om.

ringar, studiernadels på andra orsaker. Det har under arbetena med
framkommit råder viss det möjligt for läns-det osäkerhet äratt om en

exempelvisstyrelse stöd till allmänna samlingslokaler. Nuvarandeatt ge
möjlighet.regler dock länsstyrelserna dennager

Vidare har det framkommit någon upplåtelseskyldighetatt motsva-
finns för från samlingslokaldelegationen inte alltidrande den stödetsom

föreskrivs länsstyrelserna bidrag till samlingslokaler.när ger



Nuvarande stöd SOU 1994:32

2.4.2 Bygdeavgiftsmedel

Av tidigare nämnda studier framgår också hur bygdeavgiftsmedel be-
iblandnämns vattenregleringsmedel eller bygdemedel föranvänts att

anordna lokaler för trossamfund föreningsliv.och Sammanlagt har det
under tidsperioden 199091 199293 beviljats stöd med drygt 22,8-
miljoner kronor bygdeavgiftsmedel. Stöd har utgått till sammanlagtav
274 byggnadsobjekt.

flera fallI samordnar länsstyrelsen beslut sådana medel medom
beslut medel för regional projektverksamhet.om

2.4.3 Länsarbetsnämndema

Inom för arbetsmarknadspolitiken kan länsarbetsnämndernaramen
bevilja medel för anordnandet bl.a. allmänna samlingslokaler ochav

förlokaler trossamfunden. Av tidigare nämnda studier framgår dettaatt
i fallhar skett 77 under den studerade tidsperioden och med totaltett

belopp cirkapå 10,1 miljoner kronor.
Av arbetsmarknadspolitiska skäl har riksdagen under årsenare

anslagit särskilda medel för anordnandet allmänna samlingslokaler.av
Under 199293åren 199394 har totalt 130 miljoner anslagits.kronor-
Dessa medel har Boverkets samlingslokaldelegation förfogat Efteröver.
samråd med arbetsmarknadsmyndigheterna har delegationen fattat beslut

bidrag till olika projekt. För dessa projekt har i princip de allmännaom
bestämmelserna för stöd till allmänna samlingslokaler gällt.

För övriga medel länsarbetsnämnderna anslagit till allmännasom
samlingslokaler har det dock inte kunnat klarläggas det ställts någraom
krav på bl.a. upplåtelseskyldighet för erhålla medel.att

2.4.4 Allmänna Arvsfonden

Arvsfondens ändamål främjaär vård och fostran ungdomatt samtav
handikappade.omsorg av

Medel Allmänna Arvsfonden fördelas enligt lagen 1928:279ur om
Allmänna Arvsfonden enligt vissa riktlinjer.andrasamt

Stöd till lokaler i första hand till lokalerges

föra vilka statliga bidrag inte ges,
b där verksamheten omfattar många ungdomar, samt
c medför betydande utveckling den lokala föreningsverk-som en av

samheten.
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utsträckning loka-från i vilkenövergripande prövningen skall utgåDen
utveckling verksamhetför åstadkommalen har betydelse att somaven

25i åldern 7 år.huvudsak omfattar barn och ungdomari -
genomgripandeombyggnadStöd till ochkan utgå upprust-samtny-

sådanagenomgripande upprustning förstås åtgär-ning lokaler. Medav
för och ungdomsverksamhe-möjligheter barn-der lokalen nyasom ger

såvida lokalen inte därmedinte till reparationer görsStöd kanter. ges
för verksamhet.användbar ny

stiftelse haförening, organisation eller ochSökande måste vara
dokumenterad verksamhet i minst två år.bedrivit

vid beslutstillfället ochutbetalas 50Av beviljat stöd reste-procent
tillredovisat kostnader uppgårföreningenrande 50 närprocent som

först erhållit.minst den summa man
efterfullgjort inom år besluts-får skallProjekt stöd ettvarasom

datum.
miljoner kronor.lokalstödet 5Irmevarande budgetår är

Ungdomsdelegation. För-regeringens ochStödet fördelas Barn-av
Ungdomsråd,Statensske efter samråd meddelning stödet skallav

Riks-trossamfund, Sverigesför statsbidrag tillSamarbetsnämnden
Ungdomsorganisationer.SverigesLandsrådet föridrottsförbund och

via Socialdeparte-199192 beviljades dessutom,Under budgetåret
stöd med sammanlagthandikappföreningar och stiftelsermentet, sex

för ochbidrag till kostnadercirka 1,7 miljoner kronor om-, ny-som
rekreations-vid handikapporganisationemasinventariertillbyggnad samt

fritidsanläggningar.och

friluftsanläggningar2.4.5 Mindre idrotts- och

detadministrerar och fattar beslutSveriges Riksidrottsförbund RF om
frilufts-föreningsanläggningar för idrott ochstatliga bidraget till mindre

liv.
investeringsobjekt totala kostnadSom mindre anläggning avses vars

prisläge. Summan indexregle-understiger 591 000 19921 kronor års
varje år.ras

upprustninguppförande, tillbyggnad ellerBidrag förkan avges
idrottsföreningarmindre idrotts- friluftsanläggningaroch ägssom av

till inte till underhåll.anslutna RF. Bidrag ges
anläggningenför bidraget bl.a skallSom förutsättningar gäller att

och inte kunnatillgänglig för allmänheten, lokal karaktärvara vara av
kommunalt åtagande.ettanses vara

tillgängliga statsmedel, uppgårBidragets storlek beroendeär menav
anläggningskostnadema. Bland inkomna ochtill högst 30 procent av
tillgängligagodkända projekt fördelas medel.
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Erhållet bidrag utbetalas byggnadsarbetenanär avslutadeär och
slutbesiktning skett kommunen.av

Sedan komplett ansökan inkommit och inga hinder föreligger kan
tillstånd lämnas för igångsättning arbetena. Detta tillstånd innebärav
inte något ställningstagande bidrag skall och i fallutgå så till vilketom
belopp.

Om verksamheten läggs eller uppenbarligen försummas ellerner
huvudmannen på underlåtersätt fullgöra föreskrivna villkorannat att
och bestämmelser kan huvudmarmen, så beslutas, bli skyldig attom
återbetala erhållet bidrag eller del därav.

Inom för det totala anslaget till Riksidrottsförbundet faststäl-ramen
ler regeringen hur andel skall tillutgå lokalstöd. För budget-stor som

199394året anslaget 6 miljonerär kronor.

2.4.6 Träffpunktsstöd

Statens Ungdomsråd fick 1991 i uppdrag fördela vissa medelatt ur
Allmänna arvsfonden för utveckling träffpunkter för ungdomar.av nya
Rådet disponerar sammanlagt 15 miljoner kronor för detta stöd.

Stödet syftar till stimulera mötesplatser för människoratt nya unga
där de själva har betydande för verksamheten. Stöd kanett ansvar ges
till lokaler, inventarier och verksamhet i anslutning till sådana träff-
punkter. Stöd inte tillutgår löpande driftkostnader.

Ideella och ekonomiska föreningar stiftelser kan söka stöd.samt
Kommuner kan endast söka stöd i samarbete med någon dessaav par-
ter.

I bedömningama ansökningarna prioriteras de träffpunkterav som

a förutsättningar for många ungdomar delta,ger att
b har förutsättningar deltagare båda könen och frånatt engagera av

olika sociala grupper,
c bygger på bland ungdomarna,stort engagemang
d ungdomarna den huvudsakliga beslutanderätten träffpunk-överger

ten,
e genomförs med bred lokal förankring i föreningslivet, kommunenen

ocheller näringslivet,
innebärf utvecklande nyskapande former för fritidsverksamhet påav
orten, samt

g efter igångsättningsfasen har goda förutsättningar fortleva.som att

Storleken på stödet frånavgörs projekt till projekt. Stödet förutsätter
viss finansiering. Flertalet de träffpunkter beviljatsegen ett stortav som
träffpunktsstöd har fått avsevärt kommunaltstörre stöd.ett
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Av de projekt beviljats stöd föreningarmajoritetärsom en nya som
bildats speciellt för och driva träffpunkten, ocheller kombina-att starta
tioner samverkan med traditionella ungdomsföreningar och kommu-av

Det huvudsakligenär den äldre 16 25ungdomsgruppen, årner. som-
nåtts Statensstödet. Ungdomsråds anslagsframställan för budgetåretav
199495.

Drygt 80 beviljade stöd tillhar projekt där caféverk-gåttprocent av
samhet den självklaraär utgångspunkten.

Statens Ungdomsråd skall under oktober 1994 redovisa träff-senast
punktsstödets omfattning, inriktning och effekter.

2.4.7 Stöd till biografverksamhet på mindre och medelstora
orter

I 1993 års ñnansieringsavtal mellan ñhnbranschenoch har enligtstaten
§ 17 vissa medel bl.a. för stöd till upprustning biografer påavsatts av
små och medelstora orter.

För budgetåret 199394 disponeras cirka 2 miljoner kronor för detta
ändamål.

Beslut fattasstöd Filminstitutets verkställande direktör. Innanom av
beslut fattas samrådet VD med berörda organisationer, dvs. Sveriges
Biografágareforbund, Folkets Hus Riksorganisation, Riksföreningen
Våra Gårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund.

Stöd till teknikendast i form projektorer, ljud, ljus, duk ochges av
spolbord m.m.

En förutsättning för stöd biografágarenär själv ocheller andraatt
lokala intressen för likvärdig ekonomisk insats. Lokala intres-svarar en

kommun, biografágare m.fl. skall för 50stå kostnader-sen, procent av
na.

Orter biograf prioriterasmed framför flera.med Det skerorteren
också bedömning biografens möjligheter fortleva sikt.påen attav

Alla biografer, ägarform, möjligheterhar få deloavsett attsamma
stödet.av
Under budgetåren 198889 199293 sammanlagt 309 biograferhar-

fått stöd. Totalt har 21 789 288 kronor utbetalats med genomsnittligtett
belopp på drygt 70 000 kronor.

Folkets Hus-anslutna biografer har fått 30drygt utbetalatprocent av
stöd. De privatägda biograferna har fått likanästan andelstoren av
utbetalat stöd. Biografer anslutna till Våra Gårdar har fått cirka 15

utbetalat stöd. Andelprocent stödet gått till biograf medav av som
ägare cirkaär 25 ingår del de biografer därannan procent. en av

lokalen ägs medlemmar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.av
Övriga bygdegårdsbiografer ingår i kategorin privat ägare.
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Nordiska länderna2.5

Finland ochgäller ireglerderedovisas i sammandragNedan som
tillstödet allmännadet svenskastödför derasNorge motsvararsom

verksamhet. Ireligiöslokaler förtrossamfundenssamlingslokaler och
statliga stöd.inga sådananärvarandefinns förnordiska länderövriga

statligtförslagöverlämnatdocki Danmark harTrossamfunden ett om
Kirkeudvalg.Folketingetstillutanför folkkyrkantrossamfundentillstöd

6.återfinns i bilagaredovisningutförligEn mer

Finland2.5.1

ochFolkets hustill föreningshus,statligt stödFinlandI motsvaran-ges
för stödföreskrivs inte dettaUpplåtelseskyldighetsamlingslokaler.de

m.fl.föreningshustill
kulturhistoriskt värde-slå vaktutgångspunktStödet har att omsom

bland in-årgångmedel fördelasTillgängligafull bebyggelse. en per
inteförutsätterstatliga stödetDetansökningar.godkändaochkomna

stöd.kommunalt
UndervisningsministerietföreslårföreningshusDelegation förEn

Undervisningsministeriet fastställerskall ske.stödetfördelningenhur av
belopp.och med hurbeviljas stödvilka skall stortsom

inkomnaberedauppdragetHembygdsförbund harFinlands att an-
admini-handläggning,rådgivning,information,sökningar stöd. Förom

Hembygdsförbundet.finns tjänster hosstration tvåm.m.

2 Norge.5

samlingslokalerAllmänna

Ettregionala kulturbyggnader.delstill dels lokala,Stödet i Norge ges
för lokalaplanprojektet ingår i kommunensvillkoren för stöd är attav

kulturbyggnader.
prioriteringareftertill kommuneninsändesAnsökan stöd somom

sänderDentill fylkeskommunen.vidarebefordrar ansökningarna en
meddelartill Kulturdepartementetprojektöversikt godkända somav

grundvalbelopp beräknas pårambelopp. Dettafylkeskommunen av
detalj-Fyüceskommunen avgörprojekt tillgängliga medel.godkända och

fördelningen rambeloppet.av
och dess-procentandel i stödhögrenordligaste fylkene harDe en

objekt landet.maximalbelopphögre än restenettutom avper
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Trossamjimdens lokaler

Stöd kan till byggen för trossamfund utanför kirkenDen norskeges som
byggs privata stiftelser eller Stödorganisationer. endast tillav ges
lokaler med frånavstånd socknens kyrka och är nybyggen.stort som
Stödet mars 1993 825 norska kronor kvadratmeter medvar per en
begränsning till 5 kvadratmeter medlem förinkl. barn hela bygget.per
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Lokalbehov i framtidenochnu

Det finns cirka 3 400 föreningsägda samlingslokaler medallmänna
relativt god spridning i riket.

socialaLokalerna har betydelse för föreningslivet, för denstor
människor emellan, för barn- och ungdomsverksamhet, församvaron

kulturlivet och folkbildningen m.m.
till-Cirka 50 % de allmänna samlingslokalerna i behovär avav

byggnad eller upprustning. Det cirka 1 250 lokaleråterstår som
behöver handikappanpassas. Det finns fortfarande behov av nya
samlingslokaler.

finns samlingslokalerna fleraDet förutom de allmärma andra-
kulturaktiviteter,lokaltyper kan användas för förenings- ochsom

dedessa andra lokaler kan inte allmänna samlingsloka-ersättamen
upplåtelseskyldighet.lerna med deras unika

bild vilka lokalerDet saknas i dag samlad allmännaen om sam--
tillgå för förenings-lingslokaler och andra finns och kultur-attsom-

livet.
för tillgodosePrioriteringen åtgärder föreningslivets lokalbe-attav
första prioriteringenhov bör ske i Den sker lokalttvå steg. genom

väl förankrad lokalförsörjningsplan, den andra prioriteringen skeren
statligakonstruktionen det stödet.genom av

firmasJag föreslår strategi bör då kommunen förordarsomen
samlingslokalstöd. möjligheterna tillDen innebär först klarläggaatt

effektivt lokalutnyttjande i andra hand be-befintliga lokaler,ett av
hovet upprustning befintliga samlingslokaler, i tredjeallmännaav av
hand behovet särskilda bidrag till föreningar för tillgodo-vissa attav

speciella lokalbehov i hand i vilkenfjärde utsträck-och sistasamtse
ning det finns behov nybyggande.av

Lokalförsörjningsplanen handikapp-bör särskilt behovbeakta av
anpassning, möjligheter till befintliga lokalersamnyttjande, vård av
och ungdomars särskilda behov lokaler.av

Trossamfundens lokaler spridning i riket.har relativt Detgod
finns dock fortfarande behov tillgodosedda.inte De totalaärsom
behoven gudstjänstlokaler kommer minska inom deninte när-attav

ZO-ärsperioden.maste
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l Inledning

samlingslokalerDe byggs skall lokalbehov,dels dagensmotsom svara
dels framtida lokalbehov. Detta kapitel beskriver vilka lokaler kansom

förenings-användas och kulturlivet, hur de används och hur lokalbe-av
hoven kan komma framåt inom tjugoårsperiod. I Boverketsatt utse en
kartläggning allmänna samlingslokaler bilaga 7 redovisas bl.a. deav
nuvarande allmänna sarnlingslokalemas geografiska spridning och sprid-
ningen objekt finnsde i kön för statligt stöd till allmännaav som sam-
lingslokaler.

Föreningslivets betydelse för demokratin återkommer jag till i det
kapitel behandlar målen för stödet till samlingslokalema.senare som

vill jagHär endast hänvisa till vad Ekonomikommissionen SOU
1993:16 anförde: Demokratins samhällsordning grundar sig detpå
aktiva medborgarskapet. Vidare kommissionen Den pluralis-ansåg att
tiska demokratin fordrar individer finnsockså det mellan ochatt stat en
mångfald självständiga institutioner grupperingaroch föreningar,såsom
kyrkor, universitet och massmedier.

3.2 Förenings- och kulturliv

De årtiondena vissahar förskjutningar skett från de klassiskasenaste
folkrörelsema dvs. de fram under 1800-talet nykterhets-växtesom -
rörelsen, väckelserörelsen, arbetarrörelsen bildningsrörelsen,och samt
under 1900-talet idrottsrörelsen, bonderörelsen och tjänstemannarörel-
sen till miljö-, freds- och kvinnorörelsernanya som osv.

Jag skiljer mellan ideella folkrörelserföreningar organisationeroch
bärs fram renodlade ekonomiska motiv, exempelvissom av mer

lantbruks-, bostads- konsumentkooperationenoch och arbetsmarknadens
Med begreppet föreningsliv jag den förstnämnda katego-parter. avser

rin. Föreningsliv är dessutom vidare begrepp folkrörelse. Detänett
inbegriper föreningar,även och sammanslutningargrupper av mer
tillfällig karaktär, såsom aktionsgrupper, byalag, kvartersgruppert.ex.
osv.

Modern svensk lagstiftning överlämnar individerna självaåt att
bevaka sina rättigheter i utsträckning tidigare.större än Detta öppnar
för rörelser inom boende-, miljö- och konsumenträttemas områden.nya
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3.2.1 Verksamheter i dag

finns medFöreningar bildas för mängd olika idérörelsemaändamål,en
finns intresse- ellersina breda för samhällsutvecklingen. Detprogram

för tillhöridentitetsorganisationer till vilka ansluter sig att enmanman
eller baraviss och finns föreningar för hobbyverksamhetdetgrupp

för skapagemenskap. Dessa olika föreningar har betydelse attstor
sociala nätverk inom de områden de verkar.

skola i demokrati, därArbetet i föreningarna innebär ofta också en
fattalär sig diskutera, beslut i samverkan och att ta egetatt ansvar.man

tid delvisDe föreningar tillkommit harpå ett mersom senare
föreningarnaarbeta de traditionella. Ofta har deänsättotvunget att nya

enligt tradi-lokal förankring och inte alltid uppbyggdaenbart är enen
riksorganisation.föreningsstruktur anslutna till Dettionell och någon

sig tillfälliga aktionsgrupper eller informella nätverk.kan röra om
för särskilt syfte, musikgrupper,Grupper uppstår ett t.ex. teater-som

attraktionskraften kanmiljögrupper. En del hos dessaoch avgrupper
skiljer från traditio-annorlunda arbetsformema sigligga i de som mer

föreningsarbete.nellt

Medlemsantal m. m.

i sitt betänkande till-Folkrörelseutredningen redovisade Ju vi ärmer
fanns 311987:33 det 1985 miljoner iSOU medlemskapattsammans

organisationer.föreningar och
anslutna tillAntalet lokala föreningar riksorganisa-någonsom var

föreningar145 000. fyration omkring Tre anslutna till nå-av varvar
individuelltriksorganisationer medde 577 medlemskap dågon somav

Folkrörelse-Civildepartementetsfarms i och Föreningsguide.upptagna
farms lokala organisationer, medDessutom ytterligare ungefär 50 000

okänt antal medlemmar, riksorganisation.inte ingick någoniett som
De allra flesta föreningar och fyra styrelse-har minst fyra medlems-

året. Om omfattar 34möten räknar mötessäsongenmed attom man
veckor skulle det enligt innebära det iFolkrörelseutredningen att ge-
nomsnitt hålls 8000 kväll i Sverige. Kanskevarje mötesmöjlig ärmöten

000det 100 deltagare på dessa möten.
I den intervjuundersökning Maktutredningen SOU 1990:44som

redovisade svarade genomsnitt hade 3,2de tillfrågade 1987 ideatt
Översattmedlemskap. till hela befolkningen skulle det betydaden vuxna

lite 20 miljonerdrygt medlemskap.
Skillnaden förklaradesmellan de båda Maktut-undersökningarna av

redningen med undersökning omfattade barn och ungdomderas inteatt
under 16 inte partier. utredningensår och medlemskap i politiska I
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mätning ställdes frågan töreningstyp. Dubbla medlemskap inomom
likartade organisationer räknades bara medlemskap.ettsom

Maktutredningen gjorde bedömningen uppgiften 3,2 med-att om
lemskap rimlig skattning organisationsgraden i denper person var en av

befolkningen.vuxna
Jag vill redovisa SCB:s Undersökning levnadsförhållanden,även av

ULF 1992. Denna undersökning hade uppläggning Maktut-samma som
redningens intervjuundersökning.

1992 2,9I ULF medeltalet medlemskap vilketär skulleperson,per
innebära de olika organisationerna och föreningarna i Sverige haratt
cirka 18 miljoner medlemskap i åldrarna 16-84 år.

Många barn- och ungdomar under 16 iår medlemmar ellerär en
flera organisationer. En fullständig redovisning antalet medlemmar iav
olika föreningar och organisationer inkluderamåste också denna ålders-

Maktutredningen och ULF i detta alltföravseende begränsa-ärgrupp.
de.

Ideellt arbete

Socialtjänstkommittén gjorde för sin Frivilligt socialt arbeterapport
SOU 1993:82 undersölming för få fram omfattningen detatten av
frivilliga arbetet.

I undersökningen omfattade detta begrepp ...sådant arbete och
sådana insatser utförts på frivillig grund, oavlönat eller mot ettsom
symboliskt arvode och på fritiden. I vissa sammanhang kallas det för
ideellt arbete. Det kan fråga olika insatser,många slags tillvara om
exempel hjälpinsatser, utbildning, styrelseuppdrag, kaffekokning med
mera.

Resultaten från undersökningen visar 48 % Sveriges befolk-att av
ning utfört frivilligt arbete inom minst organisation under 1991. Deten
innebär omkring miljoner svenskar i 16-74åldern år utfört frivil-att tre
liga insatser. I genomsnitt omfattade insatserdessa drygt timmarssex
frivilligt arbete månad. De frivilligt aktiva arbetade i genomsnitt iper
1,7 organisationer.

Samlingslokalorganisationemas samarbetskommitté, Samsam, har
bakgrund enkätundersökning gjort skattning hurmot stortav en en av

ideelladet arbetet i samlingslokalema 1982. Enligt undersökningenvar
motsvarade det ideella arbetet då omkring 500 600till helårsarbetande,

resultat välstämmer med vad Boverket kom fram tillöverens iett som
sin kartläggning.
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Mångsidigt kulturliv

studieförbunden.tolvEn del landets kulturliv har sin bas i destor av
323 335studieförbunden 199192 totaltGenom anordnades budgetåret

198889periodenstudiecirklar med 10 802 954 studietimmar. Under -
10,4 %. Största enskilda199192 har antalet studietimmar ökat med

estetiska inkluderar konstvetenskap,ämnesgrupp ämnen teatervar som
framföralltmusik ökningoch Här har under perioden skettetc. aven

sceniskmusik och konst.
10 miljonerStudieförbundens samlade drygt deltaga-kulturprogram

föruppgift från ABF föreläsningar deras del ökatEnligt har antaletre.
de åren.senaste

År decentraliserad kulturpoli-1974 fattade riksdagen beslut om en
regionala kulturpolitiken. Etttik. Landstingen sig för denåtog ansvaret

därefter i helaproffessionella kulturinstitutioner har byggtsnät uppav
fått anslag.Studieförbund och föreningsliv har ökadelandet.

Folkbildningsrådet visar det underStatistik från Kulturrådet och att
199192budgetåret var

studieförbundens10 deltagare i kulturprogram,miljoneröver-
regionala föreställningar,378 000 hos lokala och1 besök teatrars-

föreställningar fått000 besökare till fria grupper752 gruppers som-
Kulturrådet,stöd av

anordnades918 länsmusiken kalenderåret10 konserter som av-
1992.

föreställningarRiksteaternsTill detta kan bl.a. läggas kundesom upp-
Uppskattningsvis hälften föreställ-visa 280 000 besök. Riksteaternsav

allmärma samlingslokaler.ningar iäger rum
Offensiv regionalLandstingsförbundets skrift kulturpolitik, 1991,I

länskulturinstitutio-framhålls vikten samverkan mellanoch samspelav
länets kulturfrågor.kommuner och föreningsliv för arbetet medner,

Samverkan med föreningar, folkrörelser de flesta lands-m.f1. nämns av
i deting kulturpolitiska I detta sammanhangjag studerat.program som

behovet kulturverksamhet. De allmännanämns även goda lokaler förav
samlingslokalemas förbetydelse betonas särskilt i t.ex. programmet

inventering Rum förVärmlands läns landsting. En omfattande av
kulturen färdigställdes 1980-Värmland i mittenlandstinget i avav
talet. Syftet underlätta inom kulturområdetför olika aktöreratt attvar
välja ändamålsenliga förlokaler sina verksamheter.

bred majoritet till samlingslokal-En landstingen bidragocksåav ger
organisationemas fall riktade tillverksamheter. Stöden i flesta dendeär
allmänna särskilda projekt inomkulturverksamheten, i vissa fall till
kulturområdet.
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Jag de allmänna samlingslokalema, med sin goda spridningattanser
i riket, kan förutgöra medel decentraliserad kulturpolitikett en som
borde utnyttjas i utsträckning i dag förstörre än nå till människoratt ut
på landsbygd ioch mindre initiativtätorter. De exempelvis lands-som
tinget i Värmland tagit förtjänar efterföljd. De allmänna samlingsloka-
lema ofta väl lämpade för kulturaktiviteterär då flertalet har ochscen
möjligheter till biograf- och utställningsverksamhet utförligareenetc.
redovisning samlingslokalemas utrustning och skick i Boverketsav ges
kartläggning, bilaga 7.

Utredningen bidrag till ideella organisationer konstaterar i sittom
Organisationemasbetänkande bidrag SOU 1993:71 bl.a. kulturlivetatt

i hög grad bärs föreningar och organisationer. Utredningen slårupp av
fast Den lilla för sin kulturförsörjningär beroendeatt orten attav
teaterföreningen, den föreningsdrivna biografen, idrottsklubbarna, stu-
dieförbunden, kyrkorna, bygdegården och Folkets Hus fungerar bra.

för föreningslösaRum

De allmänna samlingslokalemas uppgift i första fyllaär hand lokal-att
behovet för det organiserade föreningslivet och med organise-grupper
rad verksamhet.

Detta behöver inte innebära icke-föreningsansluma människoratt
ställs utanför de allmänna samlingslokalema. Många aktiviteterdeav

bedrivs för allmänheten.är öppna Genom bred och verk-öppensom en
samhet i de allmänna samlingslokalema kan allmänheten få kunskap om
de verksamheter föreningslivet kan erbjuda.som

Många allmänna samlingslokaler har dessutom delar, café ocht.ex.
också tiderär öppna på då det inte förekommer någrarestaurang, som

speciella Platser möjliggör besök och mö-spontanaarrangemang. som
I den mån det saknas förening för visst intresse kan sådanaten. etten

leda tillmöten i samarbete med andra likasinnade initiativatt tarman
till och föreningar för tillsammans odla detattnya grupper gemensam-

intresset.ma

3.2.2 Aktiviteter i allmänna samlingslokaler

År 1986 redovisades inventering de samlingslokaler ägdesen av som av
medlemmar i någon de berörda riksorganisationema. Under 1982 var
medeltalet besökare anläggning cirka 5000 for bygdegårdarper personer
och ordenshus, för Folkets hus medeltalet cirka 35 000 och förvar
Folkparkema 54 500 Det totala antalet besök cirka 35personer. var
miljoner. Inventeringen visade också fannsdet många fasta hyresgäs-att

i form föreningsexpeditioner, kommunal verksamhetter av m.m.
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Kartläggningen visade i alctivitetema. Förenings-på breddstoren
och styrelsemöten studieverksamhet vanligast förekomman-desamt var
de aktiviteterna. Dans och privata fester också mycket vanliga.var
Därefter det långt ned till film, därefter långsamt fallan-ett stegvar en
de skala med familjeunderhållning, konferenser, kurser, idrott, kommu-

informationsmöten,nala föredrag, hobby och hantverk, debatter, basa-
utställningar, riks- och fast ensemble,amatör-, stadsteater gäst-rer,

spel, bingo, kyrkliga verksamheter, konserter, gästartister, fritidsaktivi-
och kulturfestivaler.teter, scoutgrupper

Även den kartläggning genomförde regeringensBoverket påsom
1992 visadeuppdrag den verksamhet bedrivs i de allmännaatt som

samlingslokalema rikt varierad och skiljer sig starkt från lokal tillär
lokal, i intensitetbåde och i artrikedom. Boverket framhöll lokaler-att

skick har betydelse för användningen och lokalerna harstor att stornas
betydelse för föreningslivet, för sociala människorden samvaron
emellan, för barn- och ungdomsverksamhet, för kulturlivet och för
folkbildningen I genomsnitt det under verksamhetsår 278ettm.m. var
aktiviteter hus. Detta kan jämföras med riksorganisationernas kart-per
läggning verksamhetsåret 1982 visadeavsåg och på genomsnitt-ettsom
ligt organiserade verksamhetstillfällen cirkaantal 280.om

samlingslokalema,Boverket i sin kartläggning särskilt påattanser
minskalandsbygden, tycks behovet kommunal service för barn- ochav

äldrevård Särskiltungdomsverksamhet, det mindrenär gäller ochm.m.
och i mindremedelstora lokaler på landsbygd tätorter förkommer det att

kommunen hyr lokalen för barnomsorg under dagtid och fritids-t.ex.
ungdomar kvällstid,verksamhet för under distriktssköterska haratt

mottagning eller dagar inågon några veckan, det finns biblioteks-att en
filial i lokalen etc.

ideell, offentligSamverkan mellan och privat verksamhet

I regeringens budgetproposition 199394 framhölls de allmänna sam-
lingslokalemas betydelse för utveckla ideell verksamhet. Det gälleratt
inte minst i fråga aktiviteter i foreningsregibåde ochskerom som
offentlig regi, äldrevård och barnomsorg.t.ex.

Ett exempel på samverkan offentligmellan ideell, och privat verk-
samhet Trångsvikensär bygdegård kommittén besökt. Bygdegârdensom

resultatetär samverkan mellan bygdegårdsföreningen, kommunen,av
Svenska kyrkan och olika företag inrymmerpå Den bl.a.posten, orten.

bamomsorgens avdelningar,två medsal, ocksåstor scen,en som
fungerar gymnastiksal för skolan, café och matservering till-medsom
hörande kök, distriktssköterskemottagning, bibliotek, kommunalapost,
musikskolan, hobbyrum och verkstad.
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intilliggandeServeringens kök lagar till daghemmet och denmaten
skolan. Skolan använder matsal.restaurangen som

administrativaPosten sköter förutom sina sedvanliga uppgifter även
uppgifter åt Svenska kyrkans församling, företagarföreningen och
idrottsföreningen. Detta samarbete har gjort det möjligt behållaatt

integrerapostkontoret i Trångsviken. Det finns planer påäven att en
bank med posten.

gratis.Bygdens föreningsliv disponerar huset Det gäller även t.ex.
femtioårskalas kommunfullmäktigesannnanträden.och

frivilligt miljoner kronor.Föreningen har arbete tvåsparatgenom
driftsbidrag till DriftDet utgår inga kommunala bygdegården. och

fasta iförvaltning klaras hyresintäkter från de hyresgästernagenom
bygdegården kommunen, Svenska kyrkan och restaurangen.

Trångsviken exempel vilken roll lokalsamnyttjande ipåutgör ett
samlingslokaler kan spela för landsbygdsutvecklingen. Genomallmänna

bygdegården servicen för Trångsvikens 300 invånare och helahar
Mellansjöbygdens 700 både bibehållas utvecklas.boende kunnat och

viktig roll för vid-De allmänna samlingslokalema kan spela atten
offentliga verksamheten i mindre ochmakthålla och utveckla den orter
eller länsvisa inventeringar befintligapå landsbygd. Kommunala av

samlingslokaler skapa underlag förallmärma kan be-sättett attvara
dömningar dessa möjligheter. Kopparbergs län har länsstyrelsenIom
ställt medel till förfogande för sådan inventering genomförtsen som av
samlingslokalägamas distriktsorganisationer.

Antalet samnyttjandeprojekt i bilaga 8landet. I redo-växer runt om
visas antal exempel på sådana projekt.ett

Medborgarkontor

Utvecklingen de s.k. medborgarkontoren syftar till medborgar-attav ge
möjligheter lättare komma i kontakt med kommunen och statligaattna

myndigheter. Ett medborgarkontor beskrivs i Medborgarkon-rapporten
redovisning pågående utvecklingsarbete serviceställetor etten av som-

för allt-i-ett-förvaltning. tjänsterEn plats där utförs kommu-som av
nala, landstingskommunala och statliga förvaltningar eller andra organ,
skall kunna erbjudas. bostadsförmedling,Det kan gälla försäkringskas-

arbetsförmedling, skattefrågor och socialtjänst. utredningen Sam-Isa,
nyttjande allmänna samlingslokaler Samlingslokalorganisationemaav
1987 betecknades något motsvarande bykontor.som

I utredningen Servicesamverkan vid medborgarkontor 1993:67Ds
föreslås femårig försöksverksamhet med medborgarkontor. Målsätt-en
ningen bör, enligt utredningen, etablera 25 30 kommunalaattvara -
medborgarkontor. Redan finns intresseanmälningar förantalett attnu

medborgarkontor.öppna Det borde möjligt de med-någraattvara av
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tillförläggsborgarkontor försöksverksamheten ut-startarsom genom
Genomi anslutning samlingslokaler.till eller i allmänna sam-rymmen

ekonomiskafinna rimliganyttjande borde det också möjligt attvara
finansieringvillkor för sådan verksamhet.av

kulturliv3.2.3 Befintliga lokaler för förenings- och

finnsinga uppgifter lokaler detDet finns samlade hur många ärsomom
aktiviteter, inteför olika förenings-, religiösalämpliga kultur- och

aktiva i förenings-blandheller deras standard eller läge. Lokalt,om
dock i regel sådanakulturlivet och i kommunförvaltningama finnsoch

kunskaper.

samlingslokalerAllmänna

400 före-3Enligt kartläggning bilaga 7 finns det cirkaBoverkets
samlingslokaler. Genomsnittsstorleken cirkaallmänna är

Samlingslo-medianstorleken 275 kvadratmeter.500 kvadratmeter och
fördelat vissaförhållandevis väl landet, länkalbeståndet överär men

i förhållande till invånarantalet.samlingslokalerhar antalstörreett
dock kraftigt. Utslaget landets befolk-standard varierar påLokalernas

allmän samlingslokal. lands-cirka 2 500 Ining går det perpersoner
cirka 200 kvadratmeter och i stadsmiljöbygdsmiljö medianvärdetär

Jämtland samlingslokaltätaste regionen,700 är dendrygt kvadratmeter.
samlingslokal. I storstadsområdenamed cirka l 850 ärpersoner per

Se Tabellmindre. sid. 62tätheten fem till tio gånger
samlingslokalernaallmänna i hälftenCirka 80 % de har scen,av en

utgångspunkter,tekniska relativt avanceradedessa kan, från teater-av
innehåller20 %uppsättningar uppföras, drygt biograflokal eller har

ñlmvisning.möjlighet till
Cirka 50 kartläggningen% de i hade,samlingslokaler ingickav som

enligt ägarnauppgiftslämnarna, tillbyggnad eller upprustning.behov av
Mer 100 med hissar ellerl lokaler handikappanpassadeän heltär

toaletter delvis handi-och hörslingor. lokalerMer 250 ärän lramper,
Cirka 900kappanpassade de hörslinga. lokalerär utrustade medt.ex.

inte handikappanpassade.är
Sedan ytterligare cirka 250Boverkets kartläggning hargenomfördes

samlingslokaler dåhandikappanpassats stöd. Det skullemed statligt
betyda det cirka föråterstår 250 i behov1 lokaler äratt resurseravsom

ikappanpassninhand g .
Förutom de föreningsägda finns okänt antal kommunaltäven ett

ägda allmänna samlingslokaler.
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LänsinvånareTabell kvadratmeter samlingslokalytaper
Källa: Boverkets kartläggning

Jämtlands län 3,75
Kronobergs län 6,59
Västernorrlands 6,76län
Västerbottens län 6,82
Värmlands län 7,09
Örebro län 7,53
Norrbottens län 7,65
Gotlands län 8,67
Kopparbergs län 8,74
Gävleborgs län 9,29
Jönköpings län 10,29
Kalmar län 11,39
Älvsborgs län 11,85
Västmanlands 12,48län
Södermanlands län 13,75
Kristianstads län 14,69
Östergötlands län 15,06
Hallands län 16,20
Skaraborgs län 17,57
Uppsala län 18,05
Blekinge län 32,50
Malmöhus län 33,85
Göteborgs och Bohus län 42,81
Stockholms län 52,97

Andra lokaler

föreningarMånga och klubbar olika slag har lokaler i formav egna av
foreningsgårdar,klubbstugor, läger-lokaler, idrottsanläggningar etc.

Det lokaler i förstaär hand används för den verksamheten.som egna
Det finns 1 600 hembygdsföreningar anslutna till Sverigesärsom

Hembygdsförbund. föreningarDessa förvaltar 000 hembygds-1änmer
gårdar. I finnsmånga dessa det före-användsutrymmenav som av
nings- och kulturlivet.

FritidsforumsMånga medlemmar Riksförbundet Sveriges Fritids-av
och Hemgärdar har lokaler används föreningslivet.som av

Bland de kommunalt ägda iblandlokaler upplåts till förenings-som
livet återfinns fritidsanläggningar.skolor och olika Svenska kommun-
förbundet konstaterade, bakgrund enkät, 1990 fannsdet årmot attav en
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knappt 3 700 idrottshallargymnastiksalar olika storlekar,i
knappt l 600 fritidsgårdar,-
drygt 100 musikhus med fasta repetitionslokaler och knappt 400-

repetitionslokaler.andra

I vissa fall dessa föreningsägda, i driftenandra fall hade överlåtitsvar
till föreningar. Vissa lokalerna hade Driftskostnademaägare.av annan
täcks framförallt hyror eller tillskjutande kommunalagenom genom av
medel.

Därutöver finns kommunalt ägda konsthallar, daghem,teatrar,
bibliotek etc.

I bostadsområden kan också finnas tillgång till s.k. närhetslokaler,
vilka främst föravsedda de boendes fritidsverksamhet.är Men de kan

nyttjas föreningsliv.även ortensav
förekommerDet landstingsägdaäven lokaler, folkhög-att t.ex.som

skolor, upplåts till förenings- och kulturlivet.
Landets högskolor och universitet inrymmer också lokaler kansom

lämpade för olika verksamheter i föreningsregi.vara
Församlingshem stiftsgårdaroch ägda Svenska kyrkan upplåtsav

i viss utsträckning, med tillhänsyn dessa lokalers till förenings-särart,
livet. Se bilaga 9 Alsikeprojektetäven och bilaga 10 ungdo-om om

lokalbehov.mens

3.2.4 prioriteringarLokala

I Boverkets kartläggning framkom endastdet fåtal kommuneratt ettvar
tagit fram planer för allmänna samlingslokaler. Jag det ärsom attanser

värde med exempel på väl utarbetade och lokalt förankradestortav
planer för föreningslivets lokalbehov. börDet angelägen uppgiftvara en
för Boverket sådana exempel vidare spridning.att ge en

Ett effektivt lokalutnyttjande försvåras allvarligt det saknasattav en
samlad kunskap vilka lokaler samlingslokalerallmänna och andraom -
lokaler fritidsgårdar, skolor tillgå för förenings-finnst.ex. teatrar, attsom-
och kulturlivet.

Kunskapen finns lokalt vilka lokalbehov vilkaoch lokalerom som
finns och lämpligaär för förenings- kulturlivet utnyttja,och attsom
vilken standard de har och hur de utnyttjas. Staten har självklartett
intresse det statliga stödet kanaliseras där behovenditatt är störst,av
dvs. möjligastörsta uppfyllelse målen för stödet som jagatt iav anger
kapitel 5 erhålls.

Jag prioriteringen åtgärder tillgodoseför förenings-attanser attav
och kulturlivets lokalbehov bör iske två steg.

Den första prioriteringen sker lokalt vilkaoch objekt ochavser
vilka åtgärder skall vidtas.som
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Den andra prioriteringen sker det på vilket det statligasättgenom
stödet avsnittet 5.3konstrueras. I jag antal åtgärder detettanger som
statliga prioritera.stödet bör

Lokalt framtagen lokalplan

för prioriteringenTill grund den första kan ligga lokalt förankraden
lokalförsörjningsplan för förenings-tillgodose och kulturlivets lokal-att
behov.

samlingslokalstödI samband med ansökan skall kommunenom
enligt gällande vitsordabestämmelser behovet lokalen. Mot dennanu av
bakgrund och kommunalt 30 % bidragsunderlagetkravet på stöd på av

det rimligt kommunen har för förenings- och kulturli-är att ett ansvar
lokalbehov.vets

naturligt förDet bör också kommunen haratt ett attvara ansvar
tillgänglighet för individer. Handikapputred-dessa lokaler har god alla

ningen för SOU 1992:52har i betänkandet Ett samhälle alla bl.a.
föreslagit kommunerna, i samverkan med de lokala handikapporgani-att
sationema, skall fram beskriver tillgänglighetssitua-hurta program som
tionen och vilka åtgärder kan vidtas för förbättra den.ut attser som

Med lokalförsörjningsplan underlättas kommunens prövningen av
behovet statligt och kommunalt till samlingslokaler.stöd allmännaav

bör kommunalt intresse finns genomfördaDet det välstort attavvara
lokalplaner då de bör medföra hushållning medgod kommunala skatte-
medel. Därigenom skapas också bättre förutsättningar för närvarandeän
för samhällets stöd till lokaler med goda framtidsutsikter. siktPâatt ges
bör sådan plan också leda till lägre hyreskostnader för förenings- ochen
kulturlivet. fall i sinI många torde detta medföra kommunernastur att
samlade kostnader för förenings- och kulturlivets lokaler minskar.

Lokalförsörjningsplanen bör utarbetas väl förankradgenom en
mellan kommunen, förenings- kulturliv. Initiativetochortensprocess

till sådan planering kan komma från samlingslokalägama.t.ex.en
En lämplig kommunal strategi för tillgodose lokalbehovet kanatt

i första hand klarlägga möjligheterna till effektivt lokalut-att ettvara
nyttjande ibefintliga lokaler, andra hand behovet upprustningav av av
befintliga i tredjeallmänna samlingslokaler, hand behovet särskildaav
bidrag till vissa föreningar för tillgodose speciella lokalbehov t.ex.att
ridhus, ishallar och fjärde sistamotorgårdar i och hand i vilkensamt
utsträckning det finns behov nybyggande.av



SOU 1994:32 Lokalbehov och framtideni 65nu

Åtgärder särskilt bör beaktas i samband med dennasom lokalplane-
ring är:

Handikappanpassningsåtgärder.
Samnyttjande i allmänna samlingslokaler för tillgodose ocksåatt-
andra lokalbehov.
Vård befintligt bestånd allmänna samlingslokaler.av av-
Ungdomars särskilda behov och önskemål lokaler.av- om

3.2.5 Framtidens förenings- och kulturliv

Det finns antal avslutade studierett framtida folkrörelse- och före-om
ningsliv, bl.a. Folkrörelseutredningen och Framtida folkrörelser, som
genomfördes i samarbete med Institutet för Framtidsstudier.

När allt fler beslut fattas centralt antingen i övriga Europaute-
eller centralt på marknaden kommer intresset för lokala förhållanden-
levnadsförhållanden, föreningsliv, svensk kultur osv. öka, periferinatt
får renässans. Enligt bl.a. Jan Erik Gidlund,en professor vid statsve-
tenskapliga institutionen vid Umeå universitet, kommer denna trend att
förstärkas eftersom det är omkring lokalsarnhället det går formuleraatt
mobiliserande framtidsvisioner. En slutsats denna bedömning ärav att
svenskarna kommer öka sitt deltagande iatt föreningslivet. Thorleif
Petterson, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, kom-

till likartad uppfattning i sin skriftmer en värderingsförskjumingarom
i Europa. Han intresset för politikatt troligen kommeranser öka iatt
framtiden.

Fritidsforskaren Ulf Blomdahl framför sig utvecklingser gåren som
åt håll. Han i sinmotsatt studie Folkrörelsemaantar och folket att
svenskarnas intresse kontinuerligt delta i idérörelserattav och fackföre-
ningar kommer minska, bl.a.att följd olika beslut kom-attsom en av

läggas allt längreatt från människorna.mer

3.2.6 Framtida lokalbehov för förenings- och kulturliv

De i föregående avsnitt redovisade studierna innehåller inte några be-
skrivningar hur dessa förändringar kanom komma påverka före-att
ningslivets framtida lokalbehov. För diskutera dessa frågoratt anordna-
de utredningen hearing med företrädare från bl.a. förenings-en och
kulturliv och från de samlingslokaläganderepresentanter riksorganisatio-
nema.

3 14-0334
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lokalbehovframtidensHearing om

medinleddeFramtidsstudier,förInstitutetvidforskareFürth,Thomas
värderingar.ungdomsgenerationensundersökningredovisa omatt en

de20-årsåldem,iungdomar4000drygtfyra-årsperiod harUnder en
värde-framtid,ochsamtidfrågorpåfått70-talistema,s.k. omsvara

förväntningar.ochringar
kommerdärefterhögt,arbeteochutbildningvärderarUngdomar

tolkningviktig. Enintedäremotsådan avfritidenfamiljen, ansessom
medaktiviteterprioriterarFürth,enligt gemensammadetta är, att man

familjen.hela
inteungdomardagens accepte-påvidarepekarUndersökningen att

innebäraskulle kunnadettapekade påFürth atthierarkiska system.rar
Hanföreningslivet.förbeslutsgångarsnabbaremedorganisationer

föreningartemporäratillfälliga,flerfåkommavi kanmenade attatt se
motsvarande.

ochtöjtsharungdomsperioden ut numerakonstaterasstudienI att
medförDetta20-årsåldem.slutettillbörjan framtonårensomfattar av

fem gångerkulturlivet. Näraochrekreations-nöjes-,förvillkorändrade
informellsätteller påtemporär annatföredrarungdomarmångaså

informell kulturkultur Medformell.eller avsesframför permanent
filmfestiva-konstutställningar,rockklubbar,ellerjazz-musikfestivaler,

formell kulturellerpermanentMed avsesfrialer, etc.teatergrupper
bibliotek,muséer,d.v.s.kulturinstitutioner,olikabedrivsden avsom

regionteater,symfoniorkestrar, etc.
bl.a.vidareframkomhearingen att:Under

vadbådebredd,uppvisararbeteInvandrarorganisationemas stor
alltomfattarVerksamheternadeltagare.ochverksamhetergäller

kultur-överbryggaolika sättpåhjälp medtillspråkstudier attfrån
organisatio-Dessasamhället.svenskamed detkontaktervidkrockar

källarlokaler.lämpligamindretillhänvisadeoftaärner
medstudiecirklarsinaofta ibildningsförbund arbetar enFlera

matlagning tillfrånomfattar alltpraktik. Deteori ochblandning av
invandrargrup-föravpassadeverksamheterocharbetssökarkurser

iverkstäderochköktilltillgångönskemålfinns detDärför omper.
delta, bl.a.kunnafamiljer skaHelaanvänds. genomlokalerde som

erbjuds.barnpassningatt
möjligtbordedetuttryckte attbildningsförbunden att varaNågra av

Föreningsmötenoutnyttjade.dag ståriskollokalerflerutnyttja som
i ställetkanDetsalar.alltidintekräverföreläsningar storaoch

miljö.attraktivlokalerbefintligahandla en meratt geom
medvetenhetuttryckteSamlingslokalorganisationema attomen

olikabl.a.handlarlokaler. Detpåkravställerföreningslivet omnya
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tekniska krav samlingslokalägama inte klarar ekonomis-som p.g.a.
ka skäl. Däremot ställer ungdomsorganisationema inga krav, och
därför kommer de inte heller till samlingslokalema. Husen borde

flexibla för förväntningarvara att ochmer krav frånmotsvara nya
föreningslivet.
Det finns dialog med föreningslivet kommunernanären utarbetar
sina lokalplaner, samlingslokalägama har inte imen engagerats
detta arbete.
Flera deltagare ansåg det totalt finns tillräckligtatt många loka-sett
ler för förenings- och kulturlivet, de måste flexiblagöras förmen

den tidensatt krav.mot Det bör finnassvara utbudnya ett av rum
med olika identiteter och funktioner. samlingslokaler behövs även
för spontana möten icke organiserad Nuvarandeav
lokalbestånd måste vårdas.
Lokalbehoven är förstörst mindre möten, studiecirklar, styrelsemö-

Tiden för deten etc. mötena förbi.stora synes vara

I debattskriften 700 nya Folkets hus, utgiven Folkets Hus Riks-av
organisation 1993, uttrycks detta på följande sätt:

Att bygga för tanken till fasader,nytt tak och fönster. Men detnya
inteär i första hand i fysisk mening vi skall bygga Det handlarnytt.

förnya det finns innanföratt husetsmer om väggar; vadsom som
händer i huset, vilka vistas där och hur människor utanförsom
folketshusrörelsen uppfattar Folkets hus.

Framtida behov allmänna samlingslokalerav

Det ickeännu tillgodosedda behovet allmänna samlingslokaler fram-av
går bl.a. väntetiden hos Boverket för beslutav statligt stöd. I juniom
1993 farms det 165 objekt till sammanlagd byggkostnad cirka 1en om
152 miljoner kronor, vilket beräknad väntetidmotsvarar på cirka 7en
år. Se Diagram 1 sid. 68 och Diagram 2 sid. 69. För utformning av

Öquist.diagram Henriksvarar
Det fanns objekt från samtliga län, det något fler objektmen var

från de delarna landet. Det kan bl.a.norra det inteav fannsnoteras att
några objekt från Stockholms stad.

skall läggas de föreningar har utökade lokalbehov,som men
väntetiden hos Boverketsom väljerp.g.a. avstå från sökaatt statligtatt

stöd.
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stödstatligtvilkaföråtgärderdemellanFördelning1Diagram
söks

40,1°onybyggnaderochKöp18°ooch köpNybyggnader
I 3,8%nybyggnadochI Ombyggnad, köp2%nybyggnadKöp, m.m
I 1,6%I FlllbyggnadsveTillbyggnad
D 54,4%tillbyggnadOm- och75% m.m.tillbyggnadochOm- m.m.

beräknade kost-FördelningansökningarFördelning avav
kategorierolikanader förkategorierolikapå

osv.nybyggnadköp,osv.nybyggnadköp,
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Diagram 2 Bidragsanspråk och antal köobjekt i förhållande till
lokalyta 174 st
Källa: Boverket 1994-02-08

I Antal objekt
130125

Bidragsanspråk113

67
62

47

24 24

6 7

500 500 1000 1001 1500 1500 2000 2000- - - - -

Av diagrammet kan bl.a. utläsas objekt med lokalytoratt 000över 1
kvadratmeter 21 %utgör det totala antalet objekt och 57 %av tar av
bidragsramen i anspråk. Objekt under 500 kvadratmeter får i genomsnitt
statligt stöd 1,1 miljoner kronor objekt, medan objektom överper
2 000 kvadratmeter erhåller 9,6 miljoner kronor objekt.per

Utrymme för barn och ungdomar i allmänna samlingslokaler

I boken Rum och rörelser. Om inre och livsrum beskriveryttreungas
Mats Lieberg hur ungdomar förhåller sig till offentliga platser och rum.
Den generationen värdesätter opretentiösayngre möten, det oorganisera-
de småpratet. Jag det även bör ñnnas föratt plats detta ianser de all-
märma samlingslokalema. Så är också fallet i flera allmärma samlingslo-
kaler. Förutsättningarna för ungdomar firma sin naturliga hemvist iatt
den allmärma samlingslokalen bör dock förbättras.

Jag det är viktatt hänsyn tillanser de särskilda lokalbehovatt taav
bam och ungdomar kan ha. All disponibelsom tid och i allmänyta en

samlingslokal behöver inte enbart bunden till föreningsanknutenvara
verksamhet. I många samlingslokaler finns också lokaler står tillsom
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utanför detstårungdomartillriktadeaktiviteterförförfogande som
föreningslivet.organiserade

fritidsgård,medjämförelseisamlingslokal t.ex.allmän enEn ger
utnyttjande övervarieratmedlösningarflexiblaför ettutrymmemer

samlingslokalföreningen attförmöjligheterfinnasocksåkanDettiden.
dennaförskapa typintäkterökade utrymmesig atttillgodoräkna genom

verksamhet.av
maktochUngdombetänkandei sittpekadeUngdomskommittén

...låtahandlaDet kandelaktighet. attvikten1991:12 på omSOU av
dvs.målasfritidsgårdderasförfulladet om,attansvaretungdomar ta

ekonomin, göraförfärg,tillskaffafärgerna,bestämma ansvarapengar
ansvar.fårUngdomar tarsjälvajobbet ansvarsomosv.

samlingslokaler.allmännadelianvändspedagogikDenna en
dennakonstaterajaggjort kan attutredningenstudiebesökGenom som

Även iHus.FolketsPilgrimstadochBräckei bl.a.finnsinriktning
finnsbygdegårdarochfolkparkerordenshus,Hus,Folketsandra

utnyttjas i störrebör kunnadenpedagogik,dennaexempel på men
hittills.utsträckning än

i lokaler-hemvistnaturligfåungdomarochbarnlåtaGenom enatt
förståelseökadocksåskapassjälvständighet,gradhögmed avenna,

förut-ocksåskapasDärigenomlokaler.allmännamed dessasyftetför
till denmedarbetarerekryteranaturligt sättpåförsättningar ettatt

lokalen.driverochförening ägersom
tiotusentalsårligenbedrivssamlingslokalema ung-allmännadeI

10bilagasedomsaktiviteter.

sektornideelladenFrämjande av

samhälletitrenderflerañnnsdetvisatharavsnittenföregående attDe
Till dettasamlingslokaler.efterfrågan påpåverkakommakan attsom

tillsattaregeringendenfrånkan kommaresultatdeläggaskan avsom
l993:A. Rege-CsektornideelladenfrämjandeförBeredningen av

inbryt-förintressefrämja detochtillvaramålsättning ärringens att ta
förenings-inomframväxerverksamhetsområdenning på som nunya

möjlig-ökadesektornideelladeninriktas påskallArbetetlivet. att ge
intressetallmärmyttigadetdärverksamheterolikaförtillheter ansvar

kompletteringaromfattarDetförenas.kanbehovmänniskorsoch egna
bedömning ärMinverksamheter.bedrivnaoffentligtalternativ tilleller

verk-för dessarollviktigspelakommakansamlingslokalema att enatt
sådanförföreliggaintejagfinnerhinderformellaNågra ensamheter.

utveckling.
30 junidenredovisasskallarbetetberedningens senastResultatet av

1996.
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Frivilligcentraler

Det finns ökande intresse förett skapa lokala centraler föratt frivilligt
och ideellt arbete. Syftet med dessa centraler är människor skallatt
kunna vända sig dit för hjälp med sådantatt inte självsom man
klarar ledsagning, hjälpt.ex. med läxläsningav, och vuxenstöd till
ensamstående föräldrar. Det handlar verksamheter inte inkräk-om som

på hemtjänstenstar och arbetsområde. Frivilligcentralemaansvars-
kommer få lösningaratt är avpassade till den aktuella behovsom ortens
och fömtsätmingar.

Sådana frivilligcentraler kan i många fall lösa sina lokalbehov ge-
samverkan med allmänna samlingslokalföreningar.nom

3.2.7 Min bedömning

Det finns förutom de allmänna samlingslokalema flera andra lokalty-- -
kan användas för förenings- och kulturlivetsper som aktiviteter. Dessa

andra lokaler kan dock inte ersätta de allmänna samlingslokalema med
deras unika upplåtelsekrav. Föreningslivet har dessutom ofta helt andra
möjligheter till påverkan dessa lokalers utformning.av

Det antalet projektstora söker statligt stöd hos Boverket försom
närvarande är det cirka 170 projekt avvaktar statligt beslut visarsom

det finns behov bådeatt upprustningett och allmänna sarnlings-av nya
lokaler ännu inte tillgodosetts.som

Jag stödet till allmärma samlingslokalerattanser bör prioritera
mindre lokaler och därmed främst det lokala föreningslivet. Behovet av
fler allmänna samlingslokalerstora förefaller begränsat. En sådanvara
prioritering bör dessutom leda till det statliga stödetatt räcker till fler
objekt.

Prioriteringen åtgärder för tillgodose föreningslivetsatt lokalbe-av
hov bör ske i två Den förstasteg. prioriteringen sker lokalt genom en
väl förankrad lokalförsörjningsplan, den prioriteringenandra sker ge-

konstruktionen det statliganom stödet.av
Jag föreslår kommunal strategi för arbetet med lokalförsörjnings-en

planen innebär först klarläggaatt möjligheternasom till effektivtett
lokalutnyttjande befintliga lokaler, i andra hand behovetav upprust-av
ning befintliga allmänna samlingslokaler, iav tredje hand behovet av
särskilda bidrag till vissa föreningar för tillgodose speciella lokalbe-att
hov i fjärde och sistasamt hand i vilken utsträckning det finns behov av
nybyggande.
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börfrivilligärlokalplaneringen,kommunala sommenDen som
beaktasärskiltsamlingslokalstöd, börförordardåfinnas man

handikappanpassningsåtgärder,behovet av
isamnyttjandelokalbehovandralösaocksåmöjligheten genomatt

samlingslokaler,allmänna
samlingslokaler,allmänna samtbeståndbefintligtvård avav

lokaler.önskemålochbehovsärskildaungdomars omav

Trossamfund3.3

följd den1971tillkomfrikyrkomatill avbidragenstatliga som enDe
begränsadmottagarkretsenbörjanIdebatten.kyrka-statpågående var

invandrarkyrkoma växtemedtaktIfrikyrkoma. atttraditionellatill de
i bidragssyste-ingåskulleocksådessapåkravenökadeomfattning atti

mosaiskadekyrkan,Katolskadärför197475 tillkomBudgetåretmet.
kyrkornalutherskaevangelisktlettiskaochestniskadeförsamlingarna,

detillkom ävenSenareförsamlingen.protestantiskaungerskasamt
motsvarighetemaislamiskadekyrkornaösterländska samtochortodoxa

församlingar.till i
1930-talettillFram1800-talet.påuppkomfrikyrkomaflestaDe

in-Fördehardäreftermedlemsmässigt, stagnerat.frikyrkomaväxte
inneburitefterkrigstidendäremotdettrossamfund är somvandrarnas

År 340 000trossamfundhade dessa1992tillväxten.kraftigasteden
Sverigeiutvecklingtrossamfundsfölja dessa ge-kanbetjänade. Man

invandringen.påkaraktärenstuderaattnom
Sverige ochtillflyktingskarorkatolskakomkrigsslutetVid stora

omfattandedet1960-taletmittenIsnabbt. ar-kyrkan växte envarav
och jugosla-grekerutgjordesdeltillbetskraftsinvandring, stor avsom

år.påtrosbekännareortodoxa treantaletmångdubbladesDärmedver.
länder.östeuropeiskaflestafrån deSverigeikyrkorfinns ortodoxaDet

kyrkorna.Syrisk-ortodoxaSerbisk- ochdesamfunden ärDe största
efter-underSverigekommit tillharreligiösaAv de somgrupper

församlingen bildadesFörstabland de största.muslimerkrigstiden är
varittillväxtperioden harkraftigastedenStockholm,1949 iredan men

främstkommerMuslirnemaåren.deflyktinginvandringenunder senaste
Nordafrika.ochPakistanJugoslavien,f.d.Turkiet,från

lokalertrossamftmdensiAktiviteter3.3.1

sinvidutgårSSTtrossamfundtillstatsbidragförSamarbetsnärnnden
begreppetfråntrossamfundentillverksamhetsbidragfördelning av
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betjänade, vilket förutom medlemmar omfattaräven registrerade
deltagare i bl.a. bam- och ungdomsverksamhet, pensionärsgrupper,
kvirmoverksamhet och studieverksamhet, inte är medlemmar isom

Ärnågon samfundens församlingar. 1992 antalet betjänadeav var
enligt redovisning från samfunden som därefter granskats och godkänts

SST 836 130 Antalet betjänade har ökat med 59 101av personer.
från 1988 till 1992.personer

För de statsbidragsberättigade frikyrkomas inklusivedel Bibeltrog-
Vänner och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen detna var

497 000 betjänade, 272 000 medlemmar i församlingarna. Devarav var
samfundenstörsta Svenskaär missionslörbundet och Pingströrelsen,

vilka redovisar cirka 150 000 betjänade vardera.
Katolska kyrkan hade cirka 150 000 betjänade. De ortodoxa och

österländska kyrkorna redovisar 100nästan 000 betjänade.
År 1992 genomförde Centrum för studier Kulturkontakt ochav

Internationell Migration KIM vid Göteborgs universitet på uppdrag av
SST utredning antalet muslimer i Sverige. I utredningen konsta-en om

...det rimligaste ochteras realistiskaatt antagandet för antaletmest
betjänade muslimer i Sverige 1991 låg någonstans mellan 60 000 och
65 000.

En sammanhållen beskrivning verksamheter i trossamfundensav
lokaler saknas. Klart dockär verksamheterna mycketär varierade,att
vilket bl.a. framgår samfundens årsberättelser.av

Av SST:s kartläggning trossamfundens lokaler framgår deav att
flesta lokaler förutom gudstjänstrum även samlingssalcafé,rymmer
ungdomslokaler och studierum. I cirka fjärdedel lokalerna finnsen av

speciellaäven för barn- och förskoleverksamhet. Tvårum procent av
lokalerna innehåller idrottshall.även uddaMera lokaler radiostudior,är
fotolab, vävstugor och bibliotek.

Vidare visar kartläggningen 32 % lokalernaatt används nästanav
varje dag för verksamhet, 72 % lokalerna används minstegen av en

igång veckan för verksamhet och i 59 % lokalerna förekom-egen av
barn- och ungdomsverksamhet minst igång veckan.mer en

Trossamfundens lokaler hyrs även till andra organisationerut mer
eller mindre regelbundet. Barnomsorg, fritidsverksamhet, äldreomsorg,
kommunala musikskolan, studiecirklar, verksamhet för daglediga och
flyktingundervisning är exempel på verksamheter till vilka trossamfun-
dens lokaler hyrs ut.

3.3.2 Trossamfunden i framtiden

SST bedömningengör den nuvarande trenden med tillväxtatt för in-
vandrarsamfunden kommer fortsätta. För frikyrkoma bedömer SSTatt

den medlemsmässigaatt stagnationen fortsätter, iän något lång-om
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1980-taletunderharfrikyrkomaetableradeUtanför detakt.sammare
Även dettafram.0rd vuxitLivetsbl.a.medTrosrörelsens.k.den

utvecklingen.framtidaför denbetydelsehakommer att
Stor-skett itrendbrottdetpeka påintressantDet kan att somvara
medlikheteruppvisadedessförinnanutvecklingenbritannien, där stora

föränd-markantskedde1980-taletUnderutvecklingen.svenskaden en
välbesökta,blivitharkyrkornabrittiskakyrkoliv. Debrittisktiring mer

medlemsmässiguppvisakundetrossamfundbrittiskaallanära ennog
tillväxt.

pågår mel-strävandenekumeniskaolikapeka påvillJag även som
Strävandenkyrkan.Svenskainklusivesamfundkristnaolikalan som
utsträckning äni störrekyrkor byggsiresultera gemensamtbl.a. kan att

Alsikeprojektet.9bilagasei dag även om

trossamfundenförBefintliga lokaler3.3.3

kartläggninggenomförtutredningen tros-uppdragpåSST har avenav
slumpmäs-bygger påRedovisningenll.Bilagalokaler ettsamfundens

frikyrkosamfundinom deförsamlingarna10 %urvalsigt somavav
inomförsamlingarSamtligakretsen.statsbidragsberättigadedentillhör

undersökning-iingårkretstillhör dennatrossamfundinvandrarnas som
frikyr-%6,3inomförhållandetinkommit speglarDe avsomsvaren.

trossamfund.% invandrarnas52,6kosamfunden och av
tillhör4 847037 lokaler,5har totaltförsamlingarDessa varav

lokalerdessainvandrarförsamlingar. Avoch 190frikyrkoförsamlingar
kyrkorsynagogormoskéer.3444är

landet. Detspriddavällokaler överFxikyrkoförsamlingarnas är
000 invånare5med färre änfrikyrkolokaler påflerdockñnns orter

200 lokaler.cirka 367 % eller
tillförlagdafärre ochbetydligtlokalerInvandrarförsamlingarnas är

62 % 118 loka-det ärframgårenkätsvarenstäderna. Avde attstörre
50 000 invånare.medfinns på änler dessa orter mersomav

kvadratmeter371frikyrkolokalema ärförGenomsnittsstorleken
lokalerinvandrarförsamlingarnaskvadratmeter. För220medianvärde

238 kvadrat-medianvärde417 kvadratmetergenomsnittsstorlekenär
meter.

, frikyr-52 %godbedömdesstandardFrikyrkolokalemas avavsom
ll %. Blandgod% och mindre37acceptabelkoförsamlingarna, avav

godstandardenbedömdeslokalerinvandrarförsamlingarnas avsom
%.god 29mindre35 % och%, acceptabel36 avav

handi-heltl 018 ärlokaler detfrikyrkoförsamlingarnas ärAv som
handikapp-delvisendast äralls eller829 inteoch 3kappanpassade som

siffrormotsvarandelokaler ärinvandrarförsamlingarnasanpassade. För
158 lokaler.respektive32
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Av frikyrkoförsamlingamas lokaler det 2 036 42är % som ge-
nomgått omfattande till- eller ombyggnad 1980.än Av in-senare
vandrarförsamlingarnas lokaler är det 57 30 % varit föremål försom
sådan åtgärd.

Inom den närmaste femårsperioden finns planer på 339att avyttra
frikyrkolokaler och 15 invandrarförsamlingarnas lokaler.av

3.3.4 Framtida behov gudstjänstlokalerav

För den femårsperiodennärmaste SST följandegör bedömning be-av
hovet till- och ombyggnader nybyggnader trossamfundensav samt av
lokaler:

Frikyrkornas behov bedöms ligga kvar hittillsvarande nivå, dvs.
till-, och nybyggnader totalt cirka 300 kyrkor för femårs-om-, av en

period.
Det klart fleraär invandrarsamfund kommeratt etablera sig påatt

Behovet gudstjänstlokaler kommerorter. öka för Katolskanya attav
kyrkan, de ortodoxa kyrkorna föroch de muslimska församlingarna.

För den Katolska kyrkan SSTgör bedömningen det kommeratt att
handla till fem kyrkor och förår den ortodoxa knappt likaom upp per
många.

Muslimema, till del har sina moskélokaler i slitna källarlo-storsom
kaler, kommer behöva bättre lokaler. För närvarandeatt planeras större
moskéer i Stockholm och Göteborg. I flera andra storstäder finns också
planer på uppföra moskéer. rimligtEttatt antagande behovär ett om
mellan fem och tio moskéer inom den närmaste fem-årsperioden.
Dessutom finns det behov fler moskélokaler, delvis ersättningav som
för alltför slitna källarmoskéer.

SST bedömer inte det finns något nämnvärt behovatt ytterligareav
synagogor.

De lutherska invandrarkyrkoma har i viss utsträckning guds-egna
tjänstlokaler, del församlingarnas verksamheterstor ägermen en av

i Svenska kyrkans lokaler.rum
Sammanfattningsvis innebär SST:s bedömning behovett av om-,

till-, och nybyggnader cirka 350 lokaler för femårsperiodenhela forom
trossamfundens religiösa verksamheter. Till kommerdetta mycketett

antal lokaler i behovstort är handikappanpassning.som av

3.3.5 Min bedömning

Det finns lokaler för trossamfundens religiösa aktiviteter med relativt
god spridning i riket. Det finns fortfarande behov dessa lokaltyperav

inte tillgodoseddaär i storstäder och tätorter.som
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gudstjänstlokaler:behovframtidensalternativ förmöjligaJag tre avser

utveckling,nuvarandefortsättning aven
gudstjänstlokalerökade behovtilllederinvandringfortsatt avsomen

trossamfund,invandrarnasför samt
följdfor frikyrkomagudstjänstlokalerökade behovstarkt ensomav

Storbritannien.den iutvecklingmotsvarande somav en

inomminskaintekommergudstjänstlokalerbehoventotala attDe av
ekumeniska strä-utsträckning kanvissZO-årsperioden. Iden närmaste

kristnafor olikakyrkorflerbyggsdetvanden innebära att gemensamma
trossamfund.
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4 Avveckling eller minskning av

stöden

För båda lokaltypema gäller avveckling kraftigeller minsk-att en
ning siktpå kan leda till kapitalförstöring tidigare gjorda investe-av
ringar.

En avveckling stödet till allmänna samlingslokaler främstskulleav
medföra:

Inskränkta möjligheter utnyttja de grundlagsfasta yttrandmötes-,att
löreningsfrihetema.och

Minskning töreningslivets inflytande över den lokalsitua-av egna
tionen.
Försämrade kontakter mellan individer med olika etnisk och
kulturell bakgrund.

De främsta konsekvenserna avveckling eller kraftig minskningav en
stödet till trossamfundens lokaler är:av

Minskade möjligheter för individer utnyttja den grundlagsfästaatt
religionsfriheten.
Minskade möjligheter för individer behålla och utveckla denatt
kulturella och religiösa identiteten, särskilt för barn och ungdo-
mar.

Det är osäkert avveckling eller minskningkraftig stödenom en av
skulle några statsñnansiella vinster. Jag bedömer totalattge en
avveckling stöden skulle negativt samhällsekonomisktettav ge
resultat.

Enligt mina direktiv skall två alternativa förslag redovisas.

Det första alternativet skall innebära förutsättningslös prövningen
konsekvenserna stöden helt till vissaeller delar avvecklas.av om

Analysen bör redovisa alla tänkbara konsekvenser avvecklingav en
eller minskning stödet. Det andra alternativet skall innebära attav
stödet till samlingslokalema blir kvar reformeras.men-
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kapitel redovisar jag det första dessa alternativ. kapitel 6I detta Iav
redovisas alternativet, reformerat regelverk. Verksamhetendet andra ett

samlingslokalema i trossamfundens lokaler framgåri de allmänna och
kapitelav

effekter avveckling statliga till allmännaVilka de stödenen av
trossamfundens lokaler kan medföra beroendesamlingslokaler och är av

olika faktorer, vilket konsekvensbeskrivning osäker. Detmånga gör en
mycket bedöma hur olika aktörer i sådantbl.a. svårtär att ettagerar
olika kan förutsättas varandrasläge. De aktörerna dessutom reagera

olika åtgärder.

Avveckling stödet till allmärma4.1 av sam-

lingslokaler

första direkta effekten vid avveckling stödet till allmännaDen en av
cirka 40samlingslokaler utgiftspost i statsbudgetenär att en om

inbesparingen intemiljoner kronor på sikt försvinner. Hela uppstår
firmas viss eftersläpningomedelbart då det kommer att en p.g.a.

objekt. Till 40 miljonertidigare beviljade stöd till enskilda summan
15 20 miljonerkronor skall läggas inbesparing i statsbudgetenen om -

handikappanpassning.kronor för avveckling stödet till Hur storav
bli efterfrågan stöd vidbesparingen skulle beror på hur detta ärstor av

tidpunkten for avvecklingen stödet. Hos Boverket kommer resurserav
frigöras för arbetsuppgifter.motsvarande årsarbetare andratre att

främst vid avvecklingJag nedanstående konsekvenserser en av
stödet.

4.1.1 Inskränkta möjligheter utnyttja de grundlagsfástaatt
yttrande- och föreningsfrihetemamötes-,

De allmärma samlingslokalema väsentligt för individerär medelett att
ska utnyttja grundlagsfästa demokratiska fri-kunna de och rättig-
heterna.

allmänna samlingslokalemaEndast de har den upplåtelseskyldighet
förkrävs säkerställa och föreningsfrihetema. I allamötes-attsom

andra lokaler, kan nyttjas förenings- och kulturlivet, detärsom av
bestämmer villkoren för upplåtelsen.ägaren som

Politiskakontroversiella organisationer kan ha svårare andraän att
hitta alternativa lokaler. minoritetsuppfattningar,Jag obe-attanser
kväma åsikter och okonventionella mötesformer imåste plats ettges
demokratiskt, och pluralistiskt avvecklingöppet samhälle. En detav
statliga stödet innebär allmänna samlingslokalerantalet medatt
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upplåtelseskyldighet minskar, därmed också förutsättningar-försämras
för individer och före-utnyttja yttrande- ochmötes-,attna grupper

ningsfrihetema.
Föreningslivet i sig dessutom viktig skola i demokra-utgör ofta en

tiskt beslutsfattande och därför viktig grund för demokrati.är våren

4.1.2 Minskat inflytande för föreningslivet

samlingslokalemaDe allmänna oftast föreningar beståendeägs av av
föreningarandra lokala ocheller individer. Förenings-enskilda och

kulturlivet har därför, jämfört fallet vidmed vad nyttjandeärsom av
formerandra lokaler, möjligheter till aktivt inflytandegoda överettav

hur de allmärma samlingslokalema förvaltas. finnsDet därmed också
möjlighet påverka bl.a. villkoren för upplåtelse, hyresni-att t.ex.som
våer.

En avveckling det statliga tillstödet de allmänna sarnlingsloka-av
fårlema därför negativa effekter förenings- kulturlivetspå och makt

sin lokalforsörjning.över egen

4.1.3 individerFörsämrade kontakter mellan med olika etnisk
kulturelloch bakgrund

De allmänna samlingslokalema kan ha funktionensägas detsom
gemensamma vardagsrummet. Här finns goda möjligheter finnaatt
naturliga mötesplatser mellan människor med olika etniska och
kulturella bakgrunder Endast lokaler står för allaöppna påosv. som
skäliga villkor kan skapa de förutsättningar nödvändiga förärsom
detta mänskliga kulturella utbyte.

I värld präglas ökat samarbete och ekonomiska in-en som av
olikategrationssträvanden mellan länder och folk krävs ökade kunska-

kan skapa bättre förståelse för kulturella och religiösaolikaper som
identiteter och De allmänna samlingslokalema med sinsynsätt. -
öppenhet och folkliga förankring i högre grad idagspelar kan änoch-

viktigspela roll i detta sammanhang.en

4.1.4 Effekter i statsbudgeten

En avveckling stödet kan medföra ökning andra statsutgifter.av aven
Jag har låtit studiegöra konsekvensernade statsñnansiellaen av av en
avveckling stödet till allmänna bilagasamlingslokaler 12. Dennaav
studie visar, utifrån vissa angivna antaganden, de statsñnansiellaatt
förlusterna kan bli 20 miljonernärmare kronor år stödetper om
avvecklas. Detta resultat bygger förutsättningenbl.a. det intepå att
utgår några statliga medel till samlingslokalema från håll ochannat att
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statligthelt skulle upphöra stödbyggnadsverksamheten utan samt att
inte får andra arbeten i byggnadsbranschen.dessa byggnadsarbetare

multiplikatoreffektVidare bygger studien antaganden mindrepå om en
inom byggbranschen.vadän är gängsesom

Studien visar byggnadsverksamheten måste med änatt avta mer
80 % innan statsfmansiell förlust uppkommer.en

4.1.5 Samhällsekonomiska effekter

beskrivitsTill de statsbudgetära effekterna skall de sam-som ovan
inte varit möjligthällsekonomiska effekterna För dessa har detläggas.

ekonomiska värde. Hit hör bl.a:beräkna någotatt

individernasamlingslokalernas betydelse för skallDe allmänna att-
förenings-utnyttja grundlagsfästa yttrande- ochkunna de mötes-,

friheterna.
Kapitalförstöring tidigare gjorda investeringar.av-

för utveckling lokala demokratin.Lokalemas betydelse denav-
för sociala gemenskapen.Lokalemas betydelse den-
för folkbildning.Lokalemas betydelse kultur och-

Förankringen människor i den lokala miljön skaparhos alla som-
möjligheter utveckla bygder och stadsdelar.att

för ideellt frivilligt arbete i deStödets betydelse katalysator ochsom-
samlingslokalerna och förenings- kulturlivet i övrigt.allmänna och

trossamfundens4.2 Avveckling stödet tillav

lokaler

första direkta effekten vid avveckling tillDen stödet trossam-en av
fundens utgiftspost cirka 12lokaler i statsbudgetenär att en om
miljoner statligakronor försvinner. Förutsatt de andra stöden tillatt
trossamfunden finns kvar kommer motsvarande knapptresurser en
årsarbetskraft frigöras för andra arbetsuppgifter vid Samarbets-att
nämnden för statsbidrag till trossamfund, SST.

4.2.1 möjligheter utnyttja grundlagsfästaInskränkta denatt
religionsfriheten

Trossamfundens för religiös viktigt förlokaler verksamhet medelär ett
tillförsäkra sinmedborgarna deras grundlagsskyddade rätt utövaatt att

religion.
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Av det föregående kapitlet framtida lokalbehov framgår attom
behoven gudstjänstlokaler ökathar under år och Sam-attav senare
arbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund bedömer dennaatt
tendens kommer fortsätta. Jag bidraget viktigtutgöratt att ettanser
erkännande från för friade trossamfundens verksamhet.staten

4.2.2 Försämrade möjligheter behålla och utveckla denatt
kulturella och religiösa identiteten

En avveckling stöden till trossamfundens lokaler skulle innebäraav
försämrade möjligheter för individer behålla och utveckla sinatt
religiösa och kulturella identitet. Särskilt för invandraremånga är
religionen vikt både vad gäller den personliga identiteten ochstorav
för eller sammanhållning inpassningoch i detgruppens gruppemas
svenska samhället.

En del de människor utvandrat eller flytt till Sverigestor av som
gjorthar detta sin religion. Detta beror ofta fötts inpå de iattp.g.a.

sammanhållande symbol religionen.är Därför lämnar deen grupp vars
hellre sin hembygd sin religiösaän gruppidentitet. På grundger upp

villkorde gäller i invandraresmånga ursprungsmiljö utgjordeav som
trossamfundet inte förbara basen religiösa aktiviteter ocksåutan ett
instrument för sociala familjesocialaoch intressen. minst förInte barn
och ungdomar fyller trossamfundens verksamheter viktig funktion.en

Möjligheten för individer sin religionutöva bl.a. viktigtäratt ett
inslag i den svenska invandrar- och tlyktingpolitiken. En avveckling av
stödet skulle negativa återverkningar for människors religiösa ochge
kulturella liv.

4.2.3 Effekter i statsbudgeten

inteJag har gjort någon statsñnansiell konsekvensernakalkyl för av en
avveckling stödet till trossamfundens motsvarandelokaler denav som
gjorts för de allmänna samlingslokalema, det heltär klart attmen en
sådan kalkyl skulle likartat Eftersom trossamfundensresultat.ge
egenñnansiering är större denän samlingslokalföreningama görsom
den ligger mellan 80 90 % bidragsunderlaget jag bedöm-görav-
ningen den statsñnansiella förlusten bliskulleatt ännu större vadän

fallet förär de allmänna samlingslokalema.som
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effekterSamhällsekonomiska4.2.4

effekterna skall läggas debeskrivna statsbudgetäraTill de ovan
möjligt beräknainte varitsamhällsekonomiska. dessa har detFör att

Hit hör b1.a.:ekonomiskt värde.något

skall kunnaför individernabetydelseGudstjänstlokalemas att-
religionsfriheten.grundlagsfástautnyttja den

religiösa ochutveckla sinför individermöjligheterFörsämrade att-
identitet.kulturella

falligjorda investeringar och mångaKapitalförstöring tidigareav-
värdefulla byggnader.kulturhistoriskt

ifrivilligt arbeteför ideellt ochkatalysatorbetydelseStödets som-
övrigt.arbete itrossamfundenstrossamfundens lokaler och

ñnansieringsmöjligheter4.3 Andra

bidragkanawsfonden inteden Allmännakapitel 2 framgårAv att ge
trossamfundens lokaler. Däremotellersamlingslokalertill allmänna

formedel från fondenanspråk påavveckling leda till ökadekan atten
ungdomsverksamhet.for barn- ochtillgodose lokaler

förstatliga medelandra formeridag nyttjasRedan t.ex. av
särskild studie bilagasamlingslokaler. Avallmärmaanordnande enav

projektverksamhetmedel till regionallänsstyrelsemas5 framgår hur
arbetsmarknadspolitiskalänsarbetsnämndemasoch bygdemedel samt

nyttjats i detta sammanhang.medel
former samverkan mellantill olikaavveckling kan ledaEn att av

exempelvissamlingslokalägare utvecklas,företag ochlokalat.ex.
Sådantsamlingslokaler.direkta bidrag till anordnandet avgenom

mindre omfattning.finns redan idag isamarbete änom
frivilligtomfattningen ideellt ochrimligt antagandeEtt är att av

föreningarochSamverkan mellan lokalägarearbete kommer öka.att
till initiativ För lösasamlingslokalen kan leda olikaanvänder attsom

lokalbehovet.
ñnansieringskällaalternativ DenbanklånKan utgöra av-en

marknadsmässiga villkoren förfaktorngörande är hur de utser
samlingslokalforeningar i dagbanklån till dessa lokaltyper. Många tar

egenñnansieringför eller delar denlån i bank klara helaatt av som
skulle medföra höga ochi dagens stödsystem. Banklån ränte-krävs

fåtal föreningar skulle klara. Jagamorteringskostnader endast ettsom
höjda hyror.möjligt sådana kostnaderdet inte täckaatt genomsomser

möjligheter begränsade.därför dessaJag bedömer äratt
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Trossamfizndens lokaler

möjligtDet är slopande de statliga lokalbidragen tillatt ett trossam-av
funden inte skulle få lika kraftiga följdverkningar slopandeettsom av
statsbidragen till allmänna samlingslokaler. finnsDet två skäl till ett
sådant antagande, dels dessaär bidrag avsevärt lägre de tillän
allmänna samlingslokaler, dels finns det tradition ochen annan vana
med frivilliga arbetsinsatser och bidrag offrande.

De flesta invandrarsamfund har ingen motsvarande tradition när
det frivilligagäller personliga ekonomiska insatser för sitt samfund
och dess lokaler. I flera fall har dock insatser gjorts för stärkastora att
medlemmarnas ansvarstagande och det finns många exempel på
imponerande insamlingsresultat i samband med kyrkbyggen och köp

gudstjänstlokaler.av
Inom flera invandrarsamfunden finns också principiellav en

motvilja finansiera investeringar med banklån. Detta gäller intemot att
bara muslimer, på grund Koranens regler inte kan accepterasom av
banklån med ränta, många kristna kyrkoräven från Mellanöstern.utan

Nfya samverkansfomrer

En avveckling stödet till allmänna samlingslokaler skulle sannoliktav
medföra det blir fler integrerade anläggningarsamnyttjandeprojektatt
och samverkansformer mellan föreningsliv och kommersiellatt nya
affärsverksamhet skulle fram.växa

4.4 Minskning stödenav

Minskning stöden kan ske olikatvå sätt eller kom-av som en
bination dessa: minskning den totala ellerav genom en ramenav

stödet objekt minskas. För samlingslokaler-att de allmännagenom per
skulle minskning samtidigtmed bibehållandena en ettav ramen av

reglerna innebära färre objekt del stödetskulle få ochatt attav
väntetiden hos Boverket ytterligare förlängas.skulle För stödet till
trossamfundens lokaler skulle minskad automatiskt innebära etten ram
minskat stöd objekt.per

Jag utgår i min framställning från minskning kommeratt atten
innebära lägre bidrag objekt. Minskning stöden skulleett dåper av
medföra mindre objekt, färre nybyggnader andelstörremen en om-
och tillbyggnader. En drastisk minskning stöden skulle medföraav
färre sökande.
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få likartadekraftig minskning stöden skulleEn sammantagetav
avveckling.konsekvenser som en

4.5 Min bedömning

möjligt helt avveckla ellermin bedömning inteenligtDet är att
samlingslokaler ellertill allmännakraftigt minska stöden trossam-

få kraftiga negativasikt skullefundens lokaler detta påutan att
möjlig-investeringar och pååterverkningar tidigare gjordapå ytterst

förenings- ochgrundlagsfästa yttrande-,utnyttja mötes-,deheterna att
religionsfrihetema.

skulleminskning stödenavveckling ellerosäkertDet är avom en
avveckling stödenstatsfinansiella vinster. En totalnågra avge

samhällsekonomisktnegativtbedömer jag skulle netto.ettge
minskning stödenföljden avveckling ellerviktigasteDen avav en

båda lokaltypemaför de ärärsom gemensam

då lokalernaför underhåll skulle komma begränsasatt attutrymmet
tiden fråntill föränderliga kravsamtidigt övermåste anpassas

församlingen, vilket på sikt lederkulturlivet ellerförenings- och
investeringar.kapitalförstöring tidigare gjordatill av

samlingslokalerna minskning ellerallmänna skulledeFör av-en
medföraveckling stödetav

grundlagsskyddademöjligheter utnyttja sinaindividemasatt att
minska,förenings-, yttrandefriheter kraftigt skulleochmötes-

lokalsituatio-förenings- kulturlivets inflytande denoch överatt egna
minska,skulle samtnen

etniskförsämrade kontakter mellan individer med olika ochatt
kulturell bakgrund.

minskningviktigaste följderna avveckling eller kraftigDe avav en
trossamfundens lokalerstödet till är

möjligheterna grundlagsfästa religionsfrihetenutnyttja denatt att
skulle minska,
möjligheterna individer och utveckla den kulturellaför behållaatt att
och religiösa identiteten skulle minska, samt
möjligheterna den i dag ökande efterfrågan på guds-mötaatt att

förväntas öka ytterligare,tjänstlokaler, och på sikt kansom
kraftigt skulle försvåras.
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Mål stödför framtida

allmännaföreslår följande mål för det statliga stödet tillJag sam-
lingslokaler

ålderskapa förutsättningar för alla människoratt att, oavsett
tillgång till braeventuella funktionshinder, haoch kön, eller

förenings- kultur-ändamålsenliga lokaler för sitt ochoch
engagemang,

olika etnisk ochfrämja mötesplatser för människor medatt
kulturell bakgrund,

offentlig, och privatsamverkan mellan ideellunderlättaatt
sektor.

föreslåstrossamfundens lokaler målenFör stödet till vara

förutsättningar för alla människor ålderskapaatt oavsettatt,
funktionshinder,eventuella tillgång till braoch kön, eller ha

ändamålsenliga lokaler för sin religiösa trosutövning,och
medmöjlighet för olika etnisk och kulturellskapaatt personer

utvecklabakgrund behålla och den religiösa identiteten,att
förutsättningar för gudstjänstrummet fåskapa sådanatt att en

med aktuellautformning överens detstämmer trossam-som
konfessionellafundets syn.

För kostnadseffektiva såbör stöden konstruerasatt attvara

stöden möjliga administrativagår till objekt till minstarätt
förkostnad och kommun,stat

långsiktigstöden går till objekt förutsättningar tillmed goda
överlevnad,

effektivt lokalutnyttjande stimuleras,ett
in-stöden positivt påverkar ochellerideellt arbete egna

satser.

Jag uppföljning skall ske fortlöpandede båda stödenattanser av
och belysa vilka effekter stöden givit för verksamhetsutvecklingen
i lokalerna.
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I detta kapitel förslag till mål för statliga till allmännade stödenges
samlingslokaler och trossamfundens lokaler för religiös verksamhet. I
bilaga redovisar13 jag målforrnuleringar för andra politiskanågra
sakområden med anknytning till det hittillsvarande syftet förnära sta-

stöd till de allmänna samlingslokalema: kulturpolitiken, folkbild-tens
ningen till folkrörelser föreningar.och stödet och

5.1 Nuvarande mål

klara för statliga bidragsgivningen tillNågra och mätbara mål den
allmänna samlingslokaler trossamfundens lokaler finns f.n. inte.och

mina direktiv I framtida regelgivningI bör målenattanges en
tydliga mätbara, föreslå .....huroch och utredaren börattvara

uppföljning utvärdering ske.och stödet kanav

5.1.1 Allmänna samlingslokaler

De allmänna samlingslokalemas värde för demokratin har betonats
alltsedan 1942 då det statliga stödet infördes. I 1981 utredningårs om

tillstöd allmänna samlingslokaler redovisas hur tidigare utred-statens
ningar syftena med det statliga stödet:angett

Ett drag i utredningar varitdessa har betoningengemensamt av
föreningslivets roll och lokalemas för främjabetydelse praktisktatt
vårt lands hävdvunna församlingsfrihet. I perspektivstörreett
ingår försörjningen med samlingslokaler i förverkligandet över-av
gripande samhällsmål finns angivna regeringsformen;isom
yttrandefrihet, informationsfrihet, föreningsfrihet.och Demötes-
praktiska möjligheterna förverkliga grundläggande fri- ochatt
rättigheter i samhället sammanhänger således möjligheternamed

tillgodose medborgarna med lämpliga lokaler rättig-där dessaatt
heter kan Folkrörelsemas organisations-utövas. och föreningsliv
betraktas demokratiskadet samhällets främsta förutsätt-som en av
ningar. Att tillgodose föreningslivets behov lokaler därförharav
blivit samhällsangelägenhet.en

Vidare skriver utredningen Det har väsentligt med-att: ansetts att
borgarna i land med demokratiskt styrelseskick inte skall hämmasett

brist på samlingslokaler i utövandet sina demokratiska rättig-av av
heter.
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Trossamfundens5.1.2 lokaler

1951 års reli-Statsmaktemas religionssyn framgårgrundläggande av
där det slås fast2 § 6 regeringsformengionsfrihetslag och kap. lav p

tillförsälcrad reli-allmännaVarje medborgare detär gentemotatt
andra sinfrihet eller tillsammans med utövagionsfrihet: att ensam

religion.
verksamhetsbidrag tillmed tillkomstenI samband trossam-av

1971:15 bl.a. syftet meduttalade kulturutskottet KrU.funden att
for ekonomisktförutsättningarnabidraget borde ökaatt svagavara

religiös service i formförsamlingar lokaler erbjudahållaatt samt av
syfte också till uttryck,själavård och liknande. Detta komgudstjänst,

förord-lokalbidraget,gäller såväl verksamhets-detnär genomsom
till vissa trossamfund.ningen 1974:404 statsbidragom

traditionella svenskaursprungliga för stödet deDen kretsen var
tilldärefter kommit utvidgasfrikyrkoma. Kretsen har ävenatt att om-

vissa icke-kristnaoch ortodoxa kyrkor ochfatta bl.a. katolska ävennu
naturlig följd den ökade in-bl.a.religioner. Detta kan ses som en av

Sverige. Religionen för många invandrarevandringen till är storav
identiteten och förpersonliga ellervikt både för den gruppens grup-

inpassning i det samhället.sammanhållning och svenska Denpemas
omfattningringa i invand-i endast den svenskabehandlas dettatrots

flyktingpolitiken.ochrar-

1968 beredning kyrkaårs ochstatom

SOUkyrka 1972:361968 beredning och ansågårs stat attom sam-
positivinta aktivt existensenhället hade anledning attityd tillatt en

religiösa.olika åsiktsriktningar, religiösa ickesåvälav som
indivi-Samhällets uppgift till invånarnasmåste bidra attattvara

Samhälletsi olika och vidareduella behov avseenden kan täckas.
blir finna olika trossamfund,uppgift alltså former för bl.a.stödatt

uppfattas likvär-varvid stödet skildamåste de trossamfunden somav
hävdas in-digt. Från individens religionsfrihet kansynpunkten attav

dividen, i landet fordra samhällethan bosatt,än är har rätt att avvar
trossamfund intedetta skapar rimliga förutsättningar olikaföratt -

bara tillgodose enskildas behov.de religiösaett att-
finns trossamfundensDet dock vissa begränsningar gällervad ut-

religionsfrihets-åtriktade arbete. vill 1951 årsJag här åter hänvisa till
fritt sinlag där det i § föreskrivs1 och rätt utövaägeratt attvar en

åstad-religion, såvitt han inte därigenom samhällets lugn ellerstör
enligt 3 §kommer allmän förargelse. offentlig gudstjänst gällerFör
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hinderandra sådana i allmänhet stadgade för sammankomstän ärsom
till vilken allmänheten tillträde.har

Även ERK-utredningen Ekonomi och i kyrkan, SOU 1992:9rätt
religionsfrihetsbegreppet.behandlar Då religionsfriheten i denna ut-

redning behandlas med fokus dess betydelse för relationernamot
mellan och Svenska kyrkan finns ingen anledning härstaten att
relatera dessa resonemang.

upplåtelseskyldighet5.1.3 Skillnad i

Det skiljer bidragen till trossamfundens från bidragen tilllokalersom
samlingslokalerallmänna upplåtelseskyldigheten förknippadär ärsom

med sistnämndadet bidraget. Från trossamfunden har framförts att
upplåtelseskyldighet innebäraskulle kunna något strider motsom rum-

helgd eller samfundens trosuppfattning. Det har framkom-ävenmets
mit farhågor för gudstjänsnummet inventarier inteoch dess skulleatt
behandlas med aktsamhet och pietet. har bl.a.Detta konstaterats av
1968 års beredning och kyrka.statom

Kulturutskottet skrev i sitt 197429, anledningbetänkande med av
propositionen 1974:1 förvad avsåg anslaget budgetåret 197475 till
Bidrag till trossamfund, erfarenheten visade samfunden iatt att.
praktiken inte bereddaär den upplåtelseskyldighetatt acceptera som
enligt kungörelsen villkor för dyliktgäller stöd, och möjlighetensom

erhålla stöd upplevs därför inte realitet. Utskottet föreslogatt som en
därför det Bidragutöver anslaget till trossamfund skulle anvisasatt ett
särskilt anslag Bidrag till anskaffande lokaler För trossamfund.av
Detta den linje riksdagen kom ansluta sig till.attvar som

5.2 Förslag till mål

5.2.1 Allmänna samlingslokaler

Syftet med det statliga tillstödet allmänna samlingslokaler är att
underlätta tillkomsten och upprätthållandet dessa. Utgångspunktenav

det finns nationelltär intresse sådana lokaler. De haratt ett storav
betydelse för vårt lands yttrande-, och föreningsfrihetermötes- såsom
dessa uttrycks i regeringsformen. De allmänna samlingslokalema ska
således tjäna vår demokrati och pluralistiskt samhälle.öppet,ytterst ett
Dessa övergripande mål skall självfallet ligga fast.

Den historiska bakgrunden till samlingslokalemas uppkomst attvar
de klassiska folkrörelscma förvägrades tillträde till lokaler för sina

Principenmöten. upplåtelseskyldighet innebär organisation ellerattom
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aktuellainom denmed organiserad verksamhet verksamärsomgrupp
erhållit statligt samlingslo-inte får nekas tillträde till lokalorten som

kan förmodasdetkalstöd. Detta gäller skälet skulleäven attom vara
svenskstrid med gällandemedföra budskap sprids iståratt som

enskildfolkgrupp förtallagstiftning, hets ellert.ex. mot person.av
olika till före-finns stödEn tolkning de mål för statensav som

kulturverk-främja allsidig förenings- ochningslivet de skallär att en
föreningsstimulera till medborgerligtsamhet och brettett engage-

medel uppnå dettasamlingslokalernaDe allmänna är ett attmang.
mål.

samlings-för statliga stödet till allmännaJag föreslår målen detatt
lokaler skall vara

kön,människor ålder ochförutsättningar för allaskapaatt oavsettatt.
ändamåls-tillgång till bra ochfunktionshinder, haeller eventuella

enliga lokaler för sitt förenings- och kulturengagemang,
kulturellmänniskor olika etnisk ochför medfrämja mötesplatseratt

bakgrund, samt
offentlig, ideell och privat sektor.samverkan mellanunderlättaatt

regelgivningi framtida bör målenmina direktiv uttalasI att varaen
iangivna inte direkt mätbaramätbara. målentydliga och De ärovan

heller detta nöd-kvantitativa mått. Jag intekvalitativa ocheller anser
följaistället måluppfyllelsen intressantvändigt. Det ärär att uppsom

främja ändamålsenli-syfte verksamheter iutvärdera. Stödetsoch är att
verksamhetsutvecklingen bliri lokalernaGenom mätalokaler. attga

på ändamålsenlighet.indikator lokalernasmöjligt fådet att en
inte ändamålsenliga kommer sannoliktsamlingslokaler är att upp-som

verksamhetsutveckling. Det lokalens använd-visa är såledessämreen
ning inte derasskall mätas, status.som

gradi vilkeni första börDet hand bör jagmätas varasom anser
statligauppfyllelse detsamlingslokalbehovet tillgodosetts genomen av

aktivitetertill vissa antalet ökatstödet lokaler. En metod är att omse
in-efter Detta blir dåoch tillbyggnad lokal.eller köp ettny-, om- av

ändamålsenliga loka-direkt målet tillgång ochsätt mäta till braatt
ler

.

5.2.2 Trossamfundens lokaler

förutsättningarfinnsJag samhället har för detatt ett attanser ansvar
tillfredsställandeför enskildas religiösa tillgodoses påbehov kan ettatt

hittillsvarandedvs. ligger fast.sätt, synsättatt
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Trossamfundens lokaler kan medel för enskildaett attses som
skall kunna utnyttja sin grundlagsfásta rättighet sinutövaattpersoner

religion.
Jag föreslår målen för statsbidrag till friade trossamfundensatt

lokaler för religiös verksamhet skall vara

förutsättningarskapa för människoralla ålderatt och kön,att, oavsett
eller eventuella funktionshinder, tillgångha till bra och ändamål-
senliga lokaler för sin religiösa trosutövning,

möjlighetskapa för med olika etniskatt och kulturell bak-personer
grund behålla och utveckla den religiösa identiteten,att samt
skapa förutsättningar för gudstjänstrummet få utform-att sådanatt en
ning med det aktuella trossamfundetsstämmer överens kon-som
fessionella syn.

Målet gudstjänsttummets utformning de krav olika tros-om avser som
riktningar kan ställa förekomstenpå olika religiösa symboler.t.ex. av
Initiativ till församlingar från flera trossamfund gåratt samman om en

gudstjänstlokal komma från församlingarnamåste själva.gemensam
föreslagnaDe målen inte direkt mätbara i kvalitativaärovan

ocheller kvantitativa mått, direktiven föreskriver, detsom men anser
jag inte nödvändigt. Det i första hand skall bör imätassom vara

uppfyllelsevilken grad behovet trossamfundslokaler tillgodo-av av
det statliga stödet. En betjä-metod antaletärsetts attgenom se om

nade vilket detär begrepp Samarbetsnänmden för statsbidrag till
trossamfund, SST, använder kriterium för verksamhetsbidrag harsom
ökat efter byggnadens uppförande. Med betjänade medlemmaravses
och icke medlemmar deltar i verksamheten en utförligare deñni-som
tion i kapitel 2. Detta blir då indikator i vilkenpå grad måletges en
tillgång till bra och ändamålsenliga lokaler tillgodosetts.

5.3 Prioriterade åtgärder

För stöden skall kanaliseras på sådant möjligasätt störstaatt ett att
måluppfyllelse uppnås jag här åtgärder bör prioriteras inomanger som

för statligadet stödet. Det blir då samtidigt för-sättettramen att
tydliga målen.

För båda stöden i målen som redovisas under 5.2anges ovan
bl.a. lokalerna ska tillgängliga för människor funktions-medatt vara
hinder, därför bör
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Handikappanpassningen i samlingslokaleralla allmänna och-
gudstjänstlokaler prioriteras.

Allmänna samlingslokaler

3.2.4I avsnitt betonade jag vikten det lokalt förstagörsatt enav
prioritering lokaler och vidtas for förenings-åtgärder skall attav som
och kulturlivets lokalbehov skall tillgodoses. Det andra steget av
prioriteringen sker vilket statligadet på det stödet konstru-sättgenom
eras.

Stödet till allmänna samlingslokaler särskilt prioritera:bör

Ett effektivare lokalutnyttjande samnyttjandeprojektgenom-
Vård befintligt bestånd allmänna samlingslokalerav av-

önskemålUngdomars särskilda behov och lokalerav om-
Mindre samlingslokaler-

kapitel redovisar jag förslagI 7 dessa prioriteringar.som ger

5.4 utformningStödens

Mina bördirektiv jag föreslå de ändringar behövs förattanger som
skall få sådan utformningstöden de blir enkla, ändamåls-att atten

enliga kostnadseffektiva. jagoch Detta tolkar förslagattsom om
framtida föreningslivetsregelgivning bl.a. bör öka och lokalägamas
självñnansiering minska bidragsberoendet frånoch och kommu-staten

Därutöver jag stöden inte får utformas desåatt attnerna. anser
statiskt utgifter.låser statens

För kostnadseffektiva stöden till allmännabör de statligaatt vara
samlingslokaler och trossamfundens lokaler såkonstrueras

stöden tillgåratt objekt till administrativarätt minsta möjliga kostnad
för och kommun,stat
stöden tillgåratt objekt med till långsiktiggoda förutsättningar över-
levnad,

effektivt lokalutnyttjandeatt stimuleras,ett samt
stöden positivt påverkar ideellt insatser.att arbete ocheller egna

Med rätt objekt stödet kanaliseras där behovendit är störst.attavses
Med ...långsiktig överlevnad samlingslokaler och tros-avses

samfundslokaler kan bedömas rimliga möjligheter tillgodoseha attsom
framtida lokalbehov och samtidigt driftsekonomi.ha god Viktigaen



Mål för framtida92 stöd 1994:32SOU

faktorer lokalisering, frånhänsyn till konkurrens andra lokaleräratt ta
och hur behovet lokalenstort av

5.5 Uppföljning och utvärdering

Uppföljning stöden skall ske fortlöpande tiden och i kvanti-överav
tativa Genom uppföljningen blir det möjligt ochmönstertermer. att se

effekter. Utvärderingen uppföljningentendenser stödens harav som
utgångspunkt. Den kvalitativa data och skapar därmed djup ochger

för avgränsad tidsperiod.nyanser en
Utvärdering stöden kan ligga till grund för eventuella ställnings-av

från riksdag revideringartaganden och regering stöden medom av
regelgivningavseende på och, så bedöms nödvändigt, målen förom

viktenstöden. Jag vill i detta sammanhang understryka anläggaattav
långsiktigt perspektiv i bedömningen.ett

uppföljningen effekterFör det den totala bilden stödensär av som
intressant, inte eventuella avvikelser i enskilda fall. En nedgång iär

verksamheten i anläggningar kan andra anlägg-några uppvägas attav
ningar erhållit stöd haft positiv utveckling. Stora lokalasom en mer
avvikelser dock för fångamåste studeras väsentligaattnoga upp
tendenser kräver vidare uppmärksamhet.som

Att effekter olika oftastöd mycket vanskligt. Förmäta är attav
kunna bedöma vilka effekter tillstöden allmänna samlingslokaler och
trossamfundens lokaler interäcker det med enstaka mättidpunkter,ger
vilka för tillfälliga variationer.utrymmeger mer

Jag vill samtidigt framhålla kostnadema för uppföljningen ochatt
utvärderingen måste i rimlig proportion tillstå stödets storlek.

kapitelI 7 Förslag och rekommendationer jag förslag till hurger
stöden bör följas och utvärderas.upp
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Principer och gemensamma
regler

Ökade krav självñnansiering de allmänna samlingslokalemapå av
itill ökad kommersiell verksamhet sinkan leda trängertur utsom

förenings- och kulturlivet.
förBarn och ungdomar bör få plats i och delarstörre ansvar av

samlingslokalema.de allmänna
framtida visa respekt för lokalemasEtt stödsystem måste

stöden dock ha likartad utformning.Delar börav

statliga stödet till allmänna samlingslokaler ochJag föreslår detatt
i form bidrag. Bidragsmottagarentrossamfundens lokaler ettges av
15 inte överlåtaskall förbinda sig under år lokalen elleravyttraatt

angivits iden till för ändamål än beslutet.ägare annat somannan
utformningen redovisas i kapitel.Den närmare nästa

förändringar i stödhanteringen förJag föreslår inga de båda
lokaltypema.

följande förslag:Jag ger

beslutstillfälle för deDet skall endast båda lokalstöden.ettvara
handikappanpassning skall bidrag lämnasFör för hela kostnaden,

dock 165högst 000 skäl skall stödkronor. Vid synnerliga om
maximalt 365 000 kronor kunna medges.

förBeslut de båda lokalstöden möjliga överklaga.skall attvara
Återbetalningsskyldighet inom lokalen övergår till15 år om

användning än den avsedda.arman
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l Grundsyn

vill inledningsvis betona vikten förenings-Jag helhetssyn på ochav
kulturlivets lokalbehov och de olika finns tillgodose detta.sätt attsom
Kommunerna har här, jag tidigare framhållit, central roll. Jagsom en
vill samtidigt framhålla speciellade krav dagens regelverk ställersom

upplåtelseskyldighet för samlingslokalerpå allmänna och den egenart
trossamfundensutmärker lokaler, vilka ofta har funktionensom som

gudstjänstrum. Föregående kapitel beskriver utförligt dessa skillnader.
Lokalemas användningsvärde ligger inte i byggnaden sådansom

i de aktiviteter möjlighet för. Genomden plats och till-utan att tager
föreningslivets direktaoch för lokalernavara engagemang ansvar upp-

lokalmiljö föreningarsnås bättre och deras med-moten som svarar
olika enskildaslemmars, och anspråk. I första hand börgruppers

ståföreningslivetdärför huvudman för dessa lokaler. Dettasom
skapar möjligheter för föreningars och enskildas delaktighetstörre i
drift och underhåll därigenom direkt inflytandeoch och avgörandeett

Därförde lokalkostnadema. bör helst föreningslivet i någonöver egna
form till lokalerna.stå ägaresom

kapitelI 3 jag frivillig kommunal strategi för till-attangav en
lokalbehov prioriteringsordning:godose med följandeortens

effektivt utnyttjande befintliga lokaler,ett av-
upprustning befintliga allmänna samlingslokaler,av-
eventuella särskilda bidrag till vissa föreningar för tillgodoseatt-
speciella lokalbehov ridhus, idrottshallar och motorgårdar,t.ex.
samt
nybyggande.-

Ett långsiktigt förperspektiv allmänna samlingslokaler och tros-
samfundens lokaler

Jag upprustning befintliga lokaler angeläget för vårdaattser av som
vidmakthållaoch det befintliga fastighetsbeståndet, vilket också är ett

motverka kapitalförstöringsätt och hushålla med begränsadeatt
offentliga medel. Boverket konstaterar i sin kartläggning effekternaav

det statliga stödet till allmänna samlingslokaler att:av

I tider otillräckliga ekonomiska bör, enligt Boverketsav resurser
uppfattning, inriktassamhällets stöd förutsättningarpå föratt ge

vidmakthålla beståndet, med tanke på lokalemas dragnings-att att
kraft ökar med byggnadens standard och utrustning.
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Det för lokalemas åvilar alltid lokalägama.underhållyttersta ansvaret
Det är väl periodiskt underhållavvägt löpande och deettgenom som
totala driftskostnadema kan hållas Riksorganisationema för all-nere.

samlingslokalermänna och deras Samsam, bedriversamarbetsorgan
också utbildnings-, informations- rådgivningsverksamhetoch med
denna inriktning.

Jag vill dessutom peka på vikten långsiktighet i bedömningarnaav
omfattande investeringar i allmänna samlingslokaler och trossam-av

fundens lokaler. Det vikt byggnaden har välär stor attav genom-en
tänkt lokalisering. De lokaler byggs och byggs ska inte barasom om

dagens lokalbehov morgondagens. De allmännaävenmot utansvara
samlingslokalema kan komma spela viktig roll för de verk-t.ex. att en
samheter kan uppkomma den regeringen tillsatta bered-som genom av
ningen for främjande den ideella sektorns utveckling som redovi-av

tidigare i kapitel 3.sats
långsiktigaJag det vikt den överlevnadenäratt stor attanser av

underlättas för de allmänna samlingslokalema och trossamfundens
lokaler. Under utredningens arbete har det framkommit sökanden iatt
vissa fall inte gjort någon långsiktig ekonomisk driftkalkyl för den
aktuella eller ombyggnaden. I anslutning till ansökan skallny- en
driftkalkyl för inges. flesta fallår I de väljs efterär ellerett ett ny-
ombyggnaden, vilket ofta amorteringsfrittär förår eventuellt lån.ett

Beskattning allmänna samlingslokalerav

mina direktivI hänvisning till direktivengörs för Utredningenen om
bidrag ideella organisationer dir 1992:81.till I direktivdessa fram-
hölls det viktigt mål åstadkommaär själv-gradstörreatt ett att en av
ñnansiering verksamheten.av

samlingslokalemaFör de allmänna kan ökade krav på självñnan-
siering komma medföra kommersiell verksamhet istörre andelatt en
lokalerna. Detta kan i sin komma inkräkta på fortur utrymmetatt
olika föreningsverksamheter i ökade intäkternalokalerna. kanDe
medföra förändring för samlingslokalen skatteobjekt.en som

Skattemyndighetema har börjat samlingslokal-ifrågasätta före-
Östersund Öster-ningarnas skattestatus. Länsrätten i har beslutat att

sunds Folkets Hus skall beskattas rörelseinkomster.för alla sina Den
fråganavgörande vadär skall betraktas allmännyttig ideellsom som

verksamhet.
De allmänna samlingslokalföreningama med nuvarande skatte-är

lagstiftning skattebefriade de uppfyller forkriterierna allmännyttigaom
ideella föreningar. Den huvudsakliga för föreningarnaverksamheten är

tillhandahålla samlingslokaler. För betraktas allmännyttigatt att som
ideell förening krävs bl.a. fastigheterna till övervägande del meratt
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Som kommersiell50 % används i den ideella verksamheten.än
i uthyrning till kommunalverksamhet räknas detta sammanhang även

verksamhet, kommunal musikskola.t.ex.
förening iOm samlingslokalförening inte betraktas ideellsomen

inkomstskatt förskatterättsligt avseende medför detta alla verksam-
allmärmyttiga. momsplik-föreningen bedriver, de Dåheter ävensom

inkomstskatteplikten,för samlingslokalägare direkt kopplad tillärten
Även fastig-medför all verksamhet blir momspliktig. dendetta att

hetsskattebefrielse samlingslokalföreningama har, kopplad tillärsom
inte inkomstskattepliktiga. En förändrad på inkomstskat-de äratt syn

medföra blir fastighetsskattepliktig.teplikten skulle då också att man
Inkomstskatteplikten inte problem för samlingslo-någotär större

kalföreningama, inte sig möjlighet ellerdå har rätt göraattman vare
till inkomstskattepliktenöverskott i verksamheten. Dennågra större

momsskyldigheten innebära betydande kost-kopplade skulle dock
föreningarnas i första hand vänder signadsökningar, då verksamheter

inte tillgodoräkna sigtill föreningslivet och de således kan momsen.
för kommersiella lokaler f.n. borttagen,Fastighetsskatten är men

samlingslokal-återinförs få konsekvenser förden skulle det svåraom
föreningarna.

kontrakt inte SkattemyndighetenLokaler hyrs påut synessom av
Ävensamlingslokaler. dock ibetraktas allmänna dessa hyrs storsom

utsträckning föreningsliv. utvecklingtill Dessutom pågårut ortens en
föreningarökad samverkan mellan samlingslokalägande ochmot t.ex.

kommuner i fonn samnyttjade lokaler, där kommunen hyr och ut-av
nyttjar lokalema vissa tider och föreningslivet på övriga, före-på
trädesvis kvällstid. Sådan samverkan sker i regel utifrån avtal och

hyresersättning till samlingslokalägaren.kontrakt Dessa strävandenom
skulle kraftigt motverkas föreningen skulle bli skattskyldig medom
anledning detta.av

vill självñnan-Jag med detta avsnitt peka på ökade krav påatt
siering de allmänna samlingslokalema kan motverka det nuvarandeav
syftet med stödet. Då det beskattningpågår översynen avnu av
stiftelser och ideella föreningar avstår jag från förslag ilägga någraatt
dessa delar. har i till utredningJag brev denna påtalat detett an-
gelägna i föreningars skattesituationdessa särskilt uppmärksammasatt

förslag föroch undanröja skattemässiga hinder förövervägsatt att att
driva sådana lokaler effektivt.

Beredningen för främjande den ideella regeringenssektorn harav
uppdrag klarlägga hinder för utvecklingen den ideella sektornatt av
liksom föreslå hur dessa skall undanröjas. Eftersom detta äratt
exempel på sådant hinder bör skattestatusen för de allmännaett
samlingslokalema i detta utredningsarbete.äventas upp
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6.2 Gemensamma regler

minaI direktiv uttalas Reglerna för olika lokalstödatt bör vara
enhetliga.

De statliga bidragen till allmänna samlingslokaler ställer krav på
dessa upplåts opartiskt,att i skälig omfattning och på skäliga villkor.

För det statliga stödet till trossamfundens lokaler gäller inte motsva-
rande krav. Detta jag naturligt då trossamfundens lokaler till sinanser
karaktär är annorlunda då de utformadeär och används för religiös
verksamhet.

Ett framtida stödsystem måste visa respekt för olika lokalers
särart.

Samtidigt kan det finnas delar dessa lokaler inte har dennaav som
karaktär. Det finns redan i dag möjligheter för de statsbidragsbe- rätti-
gade trossamfunden söka bidrag till sådanaatt lokaler enligt reglerna
för allmänna samlingslokaler. Denna möjlighet finns föräven trossam-
fund inte tillhör den statsbidragsberättigade kretsensom hos Sam-
arbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund De kan vissgenom
framförhållning planera för lokaltillbyggnader fyller kraven försom
dessa bidrag skilja på lokaler föratt gudstjänster ochgenom lokaler

är öppna för verksamhet.som annan
På motsvarande kansätt delar anläggningar användsav som som

allmänna samlingslokaler för trossamfund och därmed blireserveras
bidragsberättigade enligt dessa regler.

Från trossamfund tillhör den bidragsberättigade kretsensom har
framförts de hellre bibehållandeatt deett nuvarande reglernaser änav

övergång till högre bidragsbelopp meden väntetid för beslutmen en
och utbetalning stöd.av

Det finns dock delar stöden jag bör ha likartadav som anser
utformning.

6.2.1 Ett beslutstillfálle

För närvarande sker medgivande stöd till allmänna samlingslokalerav
beslut i två delsgenom preliminärtsteg, beslutett innebär attsom

byggprojektet kan igångsättas, dels slutligt be slut. Under byggnads-ett
tiden medges indexuppräkning byggnadskostnaderna,en vilket inteav
kan kostnadsdämpande. Föranses lokalstödet tillvara trossamfunden
sker beslutet vid tillfälle.ett

4 l-l-VN
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föreslårJag

vidskall fattasbidragstypemade bådastatligt stöd förbeslutatt om
tillfälle.ett

handikappanpassningförStöd6.2.2

allmännadeanpassningenhurföreslåjag börDirektiven att avanger
Förtillgängligablirdepåskyndas såsamlingslokalema kan att personer

funktionshinder.med
allmänhetentill vilkalokalerhandikappanpassningFrågan avom

betänkandet Ettihandikapputredningenbehandlatstillträde harhar av
sådanaföreslogUtredningen1992:52.SOU attför allasamhälle

i plan- ochnuvarande kravenligttillgängligaskalllokaler vara
gällaförslaget,enligtskall,KravetPBL, 3 kap 7bygglagen om

regleringendetefter15 åroskäligt. Senast attuppenbartintedet är
Handikapputredningengälla.tillgänglighetskravetskalli kraftträder

handikapp-lokalamed dei samverkankommunerna,ocksåföreslår att
hurbeskrivers.k.framskallorganisationerna, ta somprogram

förgörasbehöveroch vad atttillgänglighetssituationen ut somser
naturligtdetbörsådanaförden. Inomförbättra varaprogramramen

samlingslokaler-allmännaför detillgänglighetsfrágorockså taatt upp
na.

delar överläm-tillämpligaoch iremissbehandlatsharUtredningen
bygglagen.ochplan-Utredningentill översynnats avom

förföremålblirellerbyggslokaleriTillgängligheten nyasom
Förstöd i PBL. när-medhandikappanpassasombyggnadomfattande

handikappanpassaretroaktivtföranvändasPBLintevarande kan att
lokaler.befintliga

samlingslokaler ochhandikappanpassning allmännaBehoven avav
två lokal-mellan devarierar någotlokalertrossamfundens är stort men
BoverketgjortskartläggningardevisatsDet har avsomtyperna. av

SST.respektive
lokalertrossamfundenshandikappanpassningsåtgärderStödet för av

förvilket det inte ärlokalstöd,för dettatotalai deninräknas ramen
handikappanpassnings-tillBidragsamlingslokaler.till allmännastödet

000 och100 kronormaximaltlokalertrossamfundens äråtgärder av
samlingslokaler ärallmännaåtgärder tillmotsvarandeforbidraget

165 000maximalt kronor.
för dettalarandra skälprincipiella ellerfinnainte attJag kan som

lokaltyperna.stöd till de tvåregler förskildaskall statensvara
bör hatrossamfundens lokalertillhandikappstödförReglerna samma

allmännahandikappanpassningförreglernautformning avsom
samlingslokaler.
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Jag föreslår

att regler för handikappanpassning införs För de bådasamma lokalstö-
den.

Handikappanpassning allmänna samlingslokalerav

I detta sammanhang vill jag påpeka sedan Boverkets kartläggningatt
gjordes har ytterligare cirka 250 lokaler fått handikappbidrag. Dess-

har Boverket iutom samverkan med de berörda riksorganisationema
förstärkt informationen till lokalägarna, bl.a. med särskild folderen

handikappbidraget. Riksorganisationema bör också intensiñeraom sina
allmänna informations- och utbildningsverksamheter avseende behovet

göra lokalerna tillgängligaatt för med funktionshinder.av personer
Det är angeläget behovet handikappanpassningatt dessaav av

lokaler uppmärksammas inom för det kommunala arbetet medramen
planering för tillgodose förenings- ochatt kulturlivets lokalbehov.

Pågående infonnations- och rådgivningsverksamhet kommu-samt
lokalplanering kommer säkerligen påskyndanernas handikappan-att

passningen. Jag dock det är nödvändigtatt med förstärktanser ett
handikappbidrag för de ekonomiska möjligheternaatt för detta.ge

Bidragets storlek

För många lokaler bör det möjligt åstadkommaatt nödvändigvara
handikappanpassning inom beloppet 165 000 kronor. I vissa lokaler
kan det dock nödvändigt med åtgärder inte inomvara dettasom ryms
belopp. Det kan kostnader För installation hissar, lyftanord-avse av
ningar, ingreppstörre i byggnadsstommen Sådana åtgärderetc. gör att
kostnaderna i del fall kan bli avsevärt högre.en

Det finns naturligtvis lokalägare med medel eller isom egna
kombination med kommunalat.ex. medel klarakan dessa merkost-
nader. Dagens regler medger regeringen beslutakanatt bidragom
med högre belopp. Jag ändå inte förhållandedetta till-anser äratt
fredsställande. Boverket respektive SST bör kunna medge högreett
bidrag efter särskild prövning. Beslut bidragets storlek bör görasom
utifrån de kostnader kan skäliga med hänsyn tillsom anses vara
projektets och omfattning.art

Jag föreslår

bidrag tillatt handikappanpassning lämnas till skäliga kostnader för
åtgärderna, dock med sammanlagt högst 165 000 kronor för en
och lokalsamma samt
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medmedgeskunnabidragskallföreliggersynnerliga skälatt om
365 000överstigaintefårbidragettotaladetbelopp,högre men

kronor.

avfolkparksteatrarHandikappanpassning

folkparks-handikappanpassningförförordningsärskildfinnsDet aven
000 kronortill 165höjtsharMaximibeloppet genomteaterteatrar. per

bidragförReglerna1993:571.SFSFörordning ändratsnuvarandeatt
allmännaavseendeförordningeniinförasbörfolkparksteatrartill

sammanfaller.reglernaeftersomsamlingslokaler

föreslårJag

ochupphävsförordningennuvarandedenatt

föreslåsreglerenligtutgårfolkparksteatrartillstödet somsammaatt
samlingslokaler.allmännahandikappanpassningför av

Besvär6.2.3

Bover-regeringentill överanföra besvärnärvarandeförkanSökande
tillstatsbidragförSamarbetsnämndenfattadeBeslutbeslut.kets av

stöd tillsamtligagällerDettaöverklagas.intetrossamfund kan
SST hanterar.trossamfunden som

olikatillskälandraprincipiella eller attnågraintekanJag se
regeringentillanföra besvärrättbörskall gälla. Det attregler envara

statliga stöden.bådaför debeslutöver

föreslårJag

regeringen.hosöverklagasskall kunnalokalstödbeslutatt om

Återbetalning erhållet stöd6.2.4 av

skiljerstöderhålletåterbetalningkrävaförMöjligheterna attstaten av
ofullstän-reglerna ärBoverketstöden.de bådamellan attsig åt anser

ska kunnaåterbetalningföreslagitoch haravseende atti dettadiga
tillövergårsamlingslokalendelvisellerhelt annan an-krävas om

tillstödetFörstödet.utbetalningstillfälletfrån25 årinomvändning av
återbetalningsskyldighetregelñnnslokalertrossamfundens omen

10 år.inom
statliga stödenlika. DeskallreglerdessaJag avseratt varaanser

ifinnas med över-också börvilketkaraktärlångsiktiginvesteringar av
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vägandena när tidsgräns bestäms. I avsnitt 6.3.4 jag förslag ien ger
detta avseende.

6.2.5 Medel arbetsmarknadsskälav

Av sysselsättningsskäl har särskilda medel vid olika tillfällen utgått för
anordnande allmänna samlingslokaler och, i viss mindre utsträck-av
ning, till trossamfundens lokaler.

I vissa sådana fall har särskilda regler för detta stöd utfärdats,
medel endast fårt.ex. användas till vissatt del arbetskraftskost-av

nadema. Dessa särskilda regler har i vissa fall betytt bl.a. ökade
administrativa merarbeten merkostnader för såväl sökandensamt som

Detta har medförtstaten. byggnadsstanen fört.ex. allmännaatt
samlingslokaler skjutits fram i tiden, vilket motverkar själva syftet att
skapa arbetstillfällen inom främst byggnadssektom.

Det fördelär det finns fárdigprojekterade byggenatten som
snabbt kan igångsättas i sviktande arbetsmarknadssituation, deten men

olyckligtär reglerna ibland utformas såatt de motverkar syftetatt att
snabbt arbetslösa arbete. Jag regering och riksdagge attanser om av
sysselsättningsskäl finner det motiverat med särskilda anslag till
byggande allmänna samlingslokaler och trossamfundens lokaler såav
bör reglerna identiska med de regler gäller för ordinarievara som
stöd.

6.3 Former för de framtida stöden

Jag har formerövervägt statligt stöd: lån,tre lån i kombinationav
med bidrag bidrag.och

6.3.1 Lån

Fördelarna med lån kan sammanfattas så här:

Ansvaret för den finansieringen betonas.egna

Genom stå för räntekostnaderatt och tvingasamorteringar sökanden
gå igenomatt effekternanoggrant för den ekonomin. Sökandenegna

blir klar över vilka ekonomiska villkor, och därmed bindningar, som
lån innebär.

Skapar långsiktig relation understryker stödets långsiktigaen som
karaktär.
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förbindelse mellanskriftligförutsätterlånKonstruktionen ett enav
åtagandetomfattningenför ochtidengivare och mottagare, avvarav

framgår.

självñnansierande.blilånesystemsikt kanPå ett

skavadamorteringarnasåkonstruerasLänet kan motsvararatt som
i lån.ut nyages

stöd kortas.beslutväntetid påDagens långa om

möjligheternaekonomiskadekrav påmycketställer störreDet egna
amorteringar.ochförkostnadema räntorklaraatt av

kartläggning görBoverketsframgårbakgrund vadMot avsomav
ekonomiskadeföreningar harfåtalendastbedömningenjag ettatt

kapitalkostnader.kraftigt ökadeklaramöjligheterna att

följande:Nackdelarna är

motverkas.syfteStödets

kapitalkostna-ökadeklara deskullesamlingslokalägarefåDet är som
tillgodoseSyftetföljden lånesystem.blir t.ex.attdema ettavsom

de all-motverkaslokalerändamålsenligabehovföreningslivets omav
till investe-möjligheterbegränsadereelltsamlingslokalemamärma ges

tidens krav.i takt medutrustningför hålla lokaler,ringar att m.m.

övervältringseffekter på kommunerna.förRisker

införställa kommunernakantillbyggnadochBehovet m.m.om-av
samlingslokaler.braför anordnaökade insatserkrav på att

Ökade arbetsinsatser.kostnader ochadministrativa

besluthantering ochrutiner föradministrativaDet behövs samt
från sida.kontroll statens

i lokalerna.verksamhetkommersielltill ökadKan leda

samlingslokalemamedförakankommersiell verksamhetökadEn att
för kulturföreningslokalklassning, frånskattemässigfår armanen

sådan tänkbartidigare pekatkommersiell lokal. Jag hartill enm.m.
drivs alltför långt.egenfmansieringökadkravet påutveckling om
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En tänkbar effekt kan bli den kommersiella verksam-annan att
heten därmed också på förenings- och kulturlivets möjlig-
heter utnyttja lokalerna.att

Lånesystem jag övervägtsom

Ett lånesystem kan utformas på olika jagsätt och har övervägt tre
till sitt innehålltyper, dock bör betraktasett bidrag.varav som som

De två övriga lånevariantema är till sin uppläggning knutetärett som
till bostadsñnansieringssystemstatens och innebär någon formett som

statlig subvention räntan.av av

Lån knutet till bostadsjinansieringssystemstatens

Nuvarande statliga länesystem för finansiering bostadsbyggandeav
skall successivt, under läng tidsperiod, avvecklas. Jag kan därfören
inte några skäl för överföra detta subventionssystemattse som
stödform för finansiering byggande allmänna samlingslokalerav av
och lokaler för trossamfundens religiösa verksamhet.

Lån med statligt subventionerad ränta

För sådant skall effekt,att dvs.ett stödjasystem anordnandetge av
lokaler för bl.a. föreningslivets behov, måste saubventionsgraden vara
mycket stor.

Ett bidragsunderlag på exempelvis 3 miljoner kronor och med ett
statligt stöd 50pá % godkänt underlag ocht.ex. ränta på 5 %av en
skulle innebära 75 000 kronor år i ränteutgifter. Till dennaper summa
skall läggas kostnader För amorteringar, exempelvis under 15 år, vilket
medför ytterligare kostnader 100på 000 kronor. Totalt skulle det in-
nebära kapitalkosmader för låntagaren 000175 kronorpå år förper
det statliga stödet.

Som visats Boverkets kartläggning finns det föreningarav som
skulle klara sådana ökade kostnader varför stödets syfte möjlig-av att

godagöra lokaler skulle motverkas.
Även med viss ränte- och amorteringsfri del skulle det medföraen

ökade kostnader få föreningar torde klarasom av.

Ränte- och amoneringsfritt lån

Karaktären sådant statligt stöd i praktikenett är bidrag. Stödetav ett
har dock flera låneprincipens fördelar:av

Understryker stödets långsiktiga karaktär.



1994:32SOUregleroch104 Principer gemensamma

säkerställsmed stödetsyftetförsäkerhetDet attstatenenger
lång tid.under

förvalt-drift ochklaraförutsättningarrimligaLokalägaren attges
lokalen.ning av

följande:bl.a.Nackdelarna är

förlokalägarenslåneformerandrabetoning änMindre ansvarav
investeringarna.finansieringen av

Ökade arbetsinsatsenochkostnaderadministrativa

bidragkombination medLån i6.3.2

till vilkenhänsynstödsystem typvariant kan tarEn ett somvaraannan
såkonstrueraskansådantEttplaneras. t.ex.åtgärder systemsomav

tidvissmedlånendastförvärv utgårochnybyggnationför avatt
i kom-utgår lånåtgärderövrigaamorteringsfrihet. Förochränte-

80-1970- ochUnderbidrag.endastbidrag ellermedbination som nu
stödsystem.sådantfannstalen ett

stödform är:med dennaFördelarna

åtgärderdetillstödetmöjligt förDet är styraatt somstaten
angelägna.bedöms mest

syftet undersäkerställastödetför delarmöjligtblikanDet att av
tid.lång

nackdelar:följandeharStödformen

Ökade merkostnader.ocharbetsinsatseradministrativa
enkelt.inteDet är

gränsdragningsproblem.svärainnebäraDet kan

Bidrag6.3.3

administration och kost-minimeratorderenodlat bidragssystemEtt
beslutshanteringen.ansöknings- ochinader

följande:med bidragFördelarna är

utfomming.enkelkanReglerna ges en
administrativa kostnader.Låga

de slipper ränte-driftsekonomi underlättasLokalägarnas attgenom
amorteringskostnader.och



SOU 1994:32 Principer och regler 105gemensamma

Beroende på utformningen minskar nenodlat bidragssystemett
självñnansieringen investeringskostnadema.av

Nackdelar bl.a.är att:

Renodlade bidrag försvårar kontroll över lokalens vidarestatens
användning efter det bidraget betalatsatt ut.
Ansvaret för den finansieringen framgår inte tydligt.såegna

6.3.4 Mina överväganden forslagoch

Jag har tidigare redovisat de olika principiella lösningar jag funnitsom
tänkbara för statligt stöd till allmänna samlingslokalerett och trossam-
fundens lokaler for religiös verksamhet.

I min bedömning dessa olika alternativ utgår jag från följandeav
kriterier:

Enkelhet.
Låga administrativa kostnader.
Betoning stödets långsiktigaav
Säkerhet för syftet med stödet bibehålls.att
Rimligt inslag egenñnansiering.av
Lokalägaren bör rimliga förutsättningar långsiktigt klaraattges
drifts- och förvaltningskosmader.
Likhet vad gäller form stöden till de två lokaltypema.av

Min slutsats därförär stödet till allmänna samlingslokaleratt och tros-
samfundens lokaler bör i form bidrag.ges av

För detta talar enkelheten och den statliga säkerheten föratt att
syftet med stödet bibehålls kan ordnas tillfredsställandeett sätt.
Dessutom finns det tendens avvecklar olika låneformeratt statenen
för stödja anordnandet bostäderatt och lokaler.av

Förplildelse

För närvarande finns det två tidsgränser avseende lokalens användning
och eventuell återbetalning bidrag för de två lokalstöden jagav som
har behandla. För allmärma samlingslokaleratt gäller 25 år föroch
trossamfundens lokaler 10 år. De statliga stöden bör ha lång-en mer
siktig inriktning 10än år. Samtidigt kan 25 år alltför lång tidvara en
bl.a. med tanke på lokalerna i slutet så lång periodatt inte kanav en
förutsättas uppfylla kravet på ändamålsenlighet och i takt medvara
tidens krav och behov.

Jag 15 år lämpligär tidsperiod.attanser en
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föreslårJag

trossamfundenssamlingslokaler ochtill allmännastatliga stödendeatt
bidrag,i formlokaler avges

15tid år,sig underskall förbindabidraget attatt avmottagaren enav
deinte användabetalasbidragetdag dåfrån den ut-beräknad ut,

förutsattesändamål änförbidraget annat somavsersomrymmen
beviljades,bidragetnär

till någonöverlåta dessainte hellertidunder denna utrymmenatt
ändamål, ochföranvända dem annatattsom avserannan

tillövergårlokalenföreliggaskallåterbetalningsskyldighetatt om
utbetalningstill-fråninom 15 åravseddaanvändning denänannan
trossamfundensochsamlingslokalertill allmännastödenfället av

lokaler.

Stödhantering6.4

hos deni daghanterassamlingslokalematill de allmännaStödet
stödettill Boverket,knutensamlingslokaldelegation ärsärskilda som

förSamarbetsnänmdenlokaler hanterastrossamfundens stats-till av
SST.trossamfund,bidrag till

båda lokalstödenförStödhantering deGemensam6.4.1

tillbåda stödenstödhantering för deharJag övervägt gemensamen
lokaler.trossamfundenssamlingslokaler ochallmärma

Stödhantering;för sådanalternativfinnsDet etttre gemensamen
trossamfundensstödet tillhanteringengemensamt attnytt avorgan,

hante-samlingslokaldelegation ellertill Boverketslokaler förs över att
till SST.förssamlingslokalema övertill allmännaringen stödet deav

myndighetNy

myndighet ellertillskapasinnebär detförsta alternativetDet att en ny
lokalstöden.de bådahanteringförannat avgemensamorgan en

for hanteringeni dagSamlingslokaldelegationen har även ansvaret
mitt uppdragingår inte ikulturlokaler. Deticke-statligastödet tillav
till detta stödhänsyn måstejagdetta stöd,över tasattatt men anserse

Ävenstödhanteringsorgan.eventuelltbedömningenvid nyttett omav
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stöden till trossamfundens lokaler och de allmänna samlingslokalema
skulle hanteras myndighet eller någotav en ny gemensam annat

skulle delegationen fortsättningsvisgemensamt även sköta stöd-organ,
hanteringen för icke-statligade kulturlokalerna. Det skulle därför inte,
med sådan lösning, möjligt samordna dessa stödformer.en attvara
Dagens bidragshantering vid Boverket förutsättningaräven förger
samverkan med statlig verksamhet inom plan- och byggnadsom-arman
rådet, infonnation och nomtgivning.t.ex.

Jag kan inte några principiella skäl eller rationaliseringsmöjlig-se
heter skulle motivera tillskapandet for hantering-som ett nyttav organ

de båda lokalstöden.en av

Boverkets samlingslokaldelegation fördelar lokalstäden

Det andra alternativet innebär stödet till trossamfundens lokaleratt
flyttas från SST till Boverket.

SST hanterar i dag utöver lokalbidraget även två andra stödformer
till trossamfunden. Dessa två stöd är verksamhets- och utbildningsbi-
drag. Budgetåret 199394 lokalbidragetär 12,48 miljoner kronor,
vilket motsvarade knappt 18 % de totala stöden till trossamfundenav

kanaliseras SST. Genom dessa andra stöd erhålls kunska-som genom
bidragskretsen kan komma llokalbidragshanteringenper om som

tillgodo. Denna samordning skulle omöjliggöras bidraget förom
trossarnfundens lokaler skulle hanteras Boverket. Jag deav attanser
administrativa kostnaderna för hanteringen lokalbidraget rimligärav
budgetåret 199394 denna kostnad 750 000är kronor.

Jag bedömer dessutom möjligheterna till rationaliseringsvinsteratt
är alltför begränsade för motivera sådant förslag.att ett En eventuell
framtida översyn de andra bidragentvå kan dock kommaav att
aktualisera denna fråga vid tillfälle.annat

SSTfördelar stöden

Det tredje alternativet är stödet till samlingslokalemade allmärmaatt
flyttas till SST.

Av de båda lokalstöden är stödet till de allmänna samlingslokaler-
störst. Genom delegationen hos Boverket tillrvaratas kunskaperna dels

från riksorganisationema för samlingslokaler, dels från Boverkets
övriga verksamhet. Jag bedömer därför inte det skulle det finnsattt
några skäl talar för flytta över stödhantezringen för deatt allmännasom
samlingslokalema till SST.
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samlingslokalerStödhantering för allmänna6.4.2

minalokalstöd. Enligtstatligatvåi uppdrag överharJag treatt avse
denbehandlaskulturlokalericke-statligatilldirektiv skall stödet av

funnitintedärförharkulturpolitiken. Jagskallutredning översesom
stöd,för dessalösningsamladanledning överväga ne t.ex. ge-att en

till olika formerstödhanteringför statligmyndighetgemensamnom en
samlingslokaler.av

alternativ förFöljandeutredningsarbetet övervägtunderJag har
samlingslokaler:allmännastöd tillstatligt atthanteringen ettav

Boverket,tillknutendelegationensärskildahos denbibehålla besluten
särskildlänsstyrelserna,tillhanteringenföra attöver genomatt

samlingsloka-de allmännariksorganisationema fördelegation anförtro
beredning ochförläggastödhanteringen ansvaretlema attsamt

beslutsfattande på kommunerna.

ordningNuvarande

riksorga-berördaförföreträdaredelegation består bl.a.Nuvarande av
folkbildningsorganisationemaoch statensamtnisationer, kommuner

via Boverket.
icketill destödeti dag ävenvid Boverket hanterarDelegationen

kulturlokalema.statliga

Fördelarna följande:är

samverkan medförförutsättningarBidragshanteringen annanger
denbyggnadsområdet,ochinom plan-statlig verksamhet t.ex.

för.Boverketnonngivning,information och svararsom
förärendebehandlingenopartiskhet itilltroSystemet sam-ger om

riksorganisatio-imedlemmar någonintelingslokalägare är avsom
nema.

efterfrå-aktuelladenkunskaptillvaratarDagens ortenssystem om
samlingslokaler.allmännaoch utbud avgan

vilketansökningarnagranskningförutsätter kommunalSystemet av
Kommunernasförhållandena.lokaladeför god kännedomborgar om

återkommerjagdessutom,ansökningsförfarandet kandelaktighet i som
ytterligare.stärkastill nedan,

kunskaptillvaratar denhanteringsordningennuvarandeDen som
riksorganisationer.samlingslokalägarnasfinns hos
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Dessa organisationer spelar i för de söker stöddag viktig roll somen
och för bidragshanteringen. För rådgivningmed Deprocessen svarar
till de samlingslokalägande föreningarna, i samband medbl.a. an-
sökning bidrag. vidare hanteringenDetta underlättar För dådenom
ansökningarna därmed blir frånväl genomarbetade. Representanter
riksorganisationema samlingslokaldelegationen vidingår i dag i

vilket bidrar tillBoverket, ökad kunskap.

ordning möjlighet bedömning deNuvarande till samladger en av
statliga stöden till samlingslokaler och icke-statligaallmänna
kulturlokaler.

Nackdelar med dagens är:system

ñnns svårigheter bidragDet samordna stödet med de läns-att som
till samlingslokaler från regionalpo-styrelserna kan allmärma dege

litiska medlen.
Det kan förekomma visst dubbelarbete.

Länsstyrelserna

bidragshanteringenGenom skullelägga på länsstyrelsernaatt ut
fördelarföljande uppnås:

Ökad kommunennärhet mellan den sökande, bidragsgivaren.och
möjligt knytningDet skulle bli med starkare tillstödet läns-en av

styrelsemas regionalpolitiska ansvar.

Följande nackdelar skulle uppstå:

Ökade administrativa kostnader.

Det skulle krävas fler handläggare klara hanteringen,förän i dag att
inklusive information och rådgivning. skall läggas deTill detta upp-
gifter förknippadeär uppföljning utvärderingmed stöden.ochsom av
Uppgifter skulle behöva 24 länsstyrelser förfrånsammanställassom

kunna bedömninggöra för riket helhet.stödets effekteratt en somav

Svårigheter finna fungerande förfördelningsnyckel stödet tillatt en
de olika länen.
Svårigheter upprätthålla erforderlig kunskap och kompetens hosatt
handläggare och beslutsfattare.
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kan upprätthålla den kunskap och kompetensDet svårt attvara
avseende allmänna samlingslokaler och stödets effekter krävs dåsom
antalet ärenden under kan mycket begränsat och dessutomårett vara
variera mellan Förfrågningar stödetåren. kan svåra attom vara

främst de inkomna ärendena och beredningenbesvara då det är genom
vidmakthålls förbättras.dessa kunskapen ochav som

Samordningen och till icke-statligamellan detta stöd stödet de kul-
försvåras.turlokalerna skulle

Förutsättningarna för enhetliga bedömningar ansökningarnaav
skulle försvåras.
Omfattande för de berörda riksorganisationerna.merarbete

organisationer i viktig roll för söker stödDessa spelar dag de somen
för bidragshanteringen. för rådgivningoch med De svararprocessen

till samlingslokalägande föreningarna, ide bl.a. samband med an-
sökningar vidare hanteringenbidrag. Detta underlättar den dåom
ansökningarna fråndärmed blir väl genomarbetade. Representanter
riksorganisationerna ingår i dag i samlingslokaldelegationen vid
Boverket, vilket bidrar till ökad kunskap.

Det arbete dessa organisationer bedriver skulle försvåras medsom
bidragshantering i 24 olika län. Riksorganisationerna har inte någraen

regionala organisationer med sakkunnig personal kan in igå ettsom
motsvarande arbete länsnivå. Det skulle därför bli svårt drapå att

dessa organisationers kunskaper i dag sker med dennytta av som
granskning ansökningarnade innan de kommer tillgörm.m. av
Boverket.

Riksorganisationerna sköter hanteringen

Ett sådant förutsätter statligt förutomregelverk stödetssystem ett som
mål och syfte också anslagsram. Ett sådant förfarande kräveranger
delegation beslutanderätt fördelning statligt stöd. Det finnsav om av

förebild för hur delegering utformas isådan kan lagenen en om
överlämnande förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementetsav
ansvarsområde SFS 1976:1046. Genom ändring i denna lag har
också Folkbildningsrådet fått sitt fördela statsbidragmandat tillatt
studieförbund och folkhögskolor. Dessutom krävs tillägg igörsatt ett
sekretesslagens bilaga så principen allmänna handlingarsatt om
offentlighet blir tilllämplig riksorganisationerna.för

Utifrån dessa regler har sedan Samlingslokalorganisationemas sam-
arbetskommitté Samsam finna former för hur beslut skallatt m.m.
fattas. Genom den förankring riksorganisationerna har via sinasom
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medlemmar i svenskt förenings- ordningoch kulturliv kan sådanen
möjlig införa.attvara

bidragshantering fördelar:Denna har följande

Dubbelarbete kan undvikas.
Kriterier för bedömningar administrativa rutiner bliroch mer
direkt förankrade.
Det finns kunskap samlingslokaler-stödet och de allmännastor om

skulle tillvara.tasna som

Bidragshanteringen följande nackdelar:har

Oro för partiskhet i behandlingen ansökningar från de lokaläga-av
inte till riksorganisationerna.anslutnaärre som

Riksorganisationernas ställning företrädare för från frittett statensom
föreningsliv kan ifrågasättas. Det skulle visserligen möjligt attvara

samlingslokaldelegationen bidragshanteringen förlåta sköta dessa
inte anslutna till riksorganisation,lokalägare någon dåärsom men

samtidigt enhetligheten i bedömningarnaskulle mellan anslutna och
icke-anslutna samlingslokaler bli mindre eller admini-försvåras. Det
strativt rationella i sådan splittrad bidragshantering kan ifrågasättas.en

Samordning mellan detta stöd och stödet till de icke-statliga kultur-
kraftigt försvåras.lokalerna skulle

möjlig SamsamDenna lösning inte i dag då saknarär status som
självständig juridisk med stadgar.person egna

formell blandSamsam saknar f.n. även berörda riksorganisa-status,
tioner, varför konstitution idag inte kandess lösa förgrundutgöra en
dylik delegation. Endast under förutsättning Samsam skaparatt en
sådan grundläggande möjligtkonstitution, detbl.a. stadgar gör attsom
delegera beslut myndighetskaraktär fördelningen detvilketav av
statliga är,stödet kan jag tänka mig lösning.sådanen

Det har vid mina fram-kontakter riksorganisationema intemed
kommit intressenågot för sådan lösning.en
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Kommunal hantering

Ett kommunalt Övertagande den statliga stödhanteringenav ger
fördelar:följande

Närhet till den eller de söker stödet.som
God kunskap den aktuella efterfråganutbud ochortensom av sam-
lingslokaler.

Det skulle innebära följande nackdelar:

Samordningen mellan detta stöd och stödet till de icke-statliga kul-
turlokalema skulle kraftigt försvåras.
Svårigheter fördela stödet till de olika kommunerna, bl.a. be-att
roende på anslagets begränsade storlek.

helt decentraliseradEn hantering medföratorde svårigheter inomatt
för statligt fördelaanslag rättvist landets samtligapåettramen ramar

kommuner. Jag inte några möjligheter lägga in samlingslokal-attser
stödet idel den kommunala skatteutjämningen då detta intesom en
skulle hänsyn till olika lokalbehov i olika landsdelar.ta

Svårigheter upprätthålla erforderlig kunskap och kompetens.att

Det kan svårt upprätthålla den kunskap och kompetensattvara
avseende allmänna samlingslokaler och stödets effekter krävs dåsom
antalet ärenden under år kommer mycket begränsat vissaett att vara -
år inga alls och dessutom variera mellan åren. Förfrågningar om-
stödet kan svåra besvara då det främst de inkomnaärattvara genom
ärendena och beredningen dessa kunskapen vidmakthållas ochav som
förbättras.

De samlingslokalägande riksorganisationemas arbete skulle kraftigt
försvåras.

Dessa organisationer för rådgivning till de samlingslokalägandesvarar
föreningarna, bl.a. i samband med ansökning bidrag. Detta under-om
lättar för den vidare hanteringen då ansökningarna därmed blir väl
genomarbetade. De skulle behöva ha kontakt med alla de aktuella
kommunerna. Det skulle inte möjligt dra derasatt nyttavara av
kunskap vid bidragshanteringen så sker i dag med deras gransk-som
ning ansökningarna innan de kommer till delegationen vid Bover-av
ket.
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Överväganden och förslag

För den nuvarande stödhanteringen vid Boverket åtgår årsarbets-tre
krafter. Jag bedömer det inte möjligtär åstadkomma någraatt att stora
rationaliseringar i denna hantering. Det finns uppbyggd kompetensen

hantera bidragen vid Boverket. Till detta kan läggasatt samarbetetav
med de samlingslokalägande riksorganisationema efter vad jagsom,
förstått, fungerar väl.

Det skulle möjligt överlåta stödhanteringen till riksorgani-attvara
sationema Samsam, förutsatt Samsam formellattgenom status.ges en
Då det vid mina kontakter med Samsam inte framkommit något
intresse för sådan lösning finner jag ingen anledning förordaatten nu
detta alternativ.

föreslårJag

nuvarande beslutsordningatt för stöden skall ligga fast, dvs. att
Boverkets samlingslokaldelegation fattar beslut stöd till allmän-om

samlingslokaler.na

6.4.3 Stödhantering för trossamñmdens lokaler

Beslut tillstöd trossamfundens lokaler för religiös verksamhetom
fattas för Samarbetsnämndennärvarande för statsbidrag tillav tros-
samfund, SST. Regeringen fattar beslut vilka trossamfundom som

tillhöraskall den bidragsberättigade kretsen f.n. 16 trossamfund och 2
samfund, totalt 35 samfund.grupper av

inledningenI till detta kapitel redovisade jag förslag skullesom
innebära hantering de båda lokalstöden. Jag avfördeen gemensam av
där dessa förslag jag idå dag inte kan några rationaliseringsvinsterse

skulle kunna motivera någon dessa.som av
Jag har därutöver övervägt två andra alternativ för stödhanteringen

till trossamfundens lokaler. Det första alternativet innebär SST:satt
myndighetsroll förstärks, det andra SST ombildas till samverkans-att

för bidragshantering myndighetsstatus.organ utan

SST myndighetsom

SST i dagär myndighet med vissa fördelningsuppgifter. För den nuva-
rande hanteringsordningen talar bidragskretsen för de olika stödenatt

identisk.är Den bidragsberättigade kretsen regeringen, ävenutses av
nämndens ledamöter regeringen efter Förslag från de bidrags-utses av
berättigade trossamfunden.

SST ingår inte i den statliga redovisningsorganisationen.
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myndighetsstatussamverkansorganSST utansom

skulle upphöra,myndighetsrollSST:sinnebäralternativ,Detta attsom
till ideellabidragUtredningenförslagi linje med deligger omsom

SOUbidragOrganisationemasi sitt betänkandeorganisationer gett
utsträckning skalliföreslås bl.a. större1993:71. Där statenatt

gruppvissjälvaorganisationernaideellaanförtro åt de att genom egna
verksamhetsområden.sinastatsbidrag tillfördelasamarbetsorgan

tillandra stödlokalstödet, tvåförutomfördelar i dag,SST tros-
regering-utbildningsbidrag. Det ärverksamhetsbidrag ochsamfunden;

trossamfund. Detstatsbidragsberättigadefastställer kretsen aven som
till destatliga stödsamtligai mitt uppdrag överinte ingåtthar att se

för översynregeringen inomOmtrossamfunden.fria avenramen-
lämpligt medfilmer det ärtrossamfundenstatsbidrag tillsamtliga att-

Förfrivilligt samverkansorganförinomstödhantering ettramenen
intedockalternativ. kanJagdettatrossamfunden, kan ett nuvara

för dessa stödstödhanteringensplittraförfinna något attargument
samverkansorgan.frivilligtmyndighet, delsdels etten

in-skullealternativinte någotdärför övervägtJag har annat som
myndighet ellerförs till någonstödhanteringen övernebära att annan

till kommunerna.

överväganden förslagoch

fördelningenförstärkas ochmyndighetsroll börSSTJag attatt :sanser
fortsättningsvis skalltrossamfundenfria ävenlokalstödet till deav

SST.skötas av

föreslårJag

skallreligiös verksamhetlokaler förtill trossamfundensstödetatt
statsbidragsberättigadeförsamlingar inom detillkunna utgå tros-

särskilda beslut,samfunden enligt regeringens

itrossamfund inordnas denstatsbidrag tillSamarbetsnämnden föratt
redovisningsorganisationen.statliga
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7 Förslag och rekommendationer

Allmänna samlingslokaler

Förhandsgranskning skall omfatta alla projekt för vilka stöd
sökes, dock inte för ansökan stöd till handikappanpassning.om
Vid förhandsgranskningen skall ansökan stöd till allmänen om en
samlingslokal kunna avslås föreningens ekonomiska möjlig-om
heter långsiktigt driva och förvalta lokalen bedöms ringa.att vara

Bidragsunderlaget för det statliga stödet skall visstettvara
belopp kvadratmeter lokalyta och variera beroende på lokal-per

totala storlek. Vid och tillbyggnadytans skall bidragsunderla-om-
beräknas på skälig faktisk kostnad medget begränsningövreen

till viss andel motsvarande nybyggnad. Boverket skall fastställaav
de schabloner skall bidragsunderlaget.utgörasom

Det statliga stödet skall i form bidrag med 50ges procentav
godkänt bidragsunderlag.av
Vid köp fastighet för anordnande föreningsägdav av sam-

lingslokal skall det statliga bidraget lämnas med 50 procent av
godkänt bidragsunderlag motsvarande skälig kostnad med hänsyn
till projektets omfattning.ochart

I anslutning till förhandsgranskningen kan samlingslokaldele-
gationen meddela det vid särskilda skäl kan utgå statligtatt stöd
med lägre bidragsandel.

Det statliga bidraget skall förutsätta det finns skriftligtatt ett
avtal mellan kommun och förening kommunalt stödettom
motsvarande minst 30 underlaget förprocent det statligaav
bidraget. Vid särskilda skäl kan detta bidrag reduceras och detta
skall prövas samlingslokaldelegationen i anslutning till för-av
handsgranskningen.

Boverket skall kunna förtur till samnyttjandeprojekts.k.ge
länsstyrelse eller länsarbetsnämnd givit väsentligt stöd till.som

Uppföljning och utvärdering stödet skall baseras på utveck-av
ling verksamhet och ekonomi i lokaler fått stöd. Boverketav som
bör i uppdrag tillsammans med berörda riksorganisationerattges
utarbeta former och innehåll för uppföljning stödets effekter.av
Boverket skall utvärdera stödet.

De berörda riksorganisationerna föreslås också fortsättningsvis
bidrag till sina verksamheter.
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Trossamfundens lokaler

skäliga kost-beräknat påtrossamfunden skalltillStödet vara
i bidrag.nader utgå formoch

miljon kronorhöjas till 1bidraget föreslåsmaximalaDet per
byggnadsobjekt.

SST bör itrossamfundstatsbidrag tillförSamarbetsnämnden
innehållochtrossamfund utarbeta formermed berördasamverkan

stödet skall ske.utvärderinguppföljning ochför hur av

reglerförslag till antalkapitel jagföregåendeI ett gemensammager
statliga stödendeföreslår därutöverJaglokalstöden.för de två att

fattasstöd skallbeslutbidrag ochi formskall att avomges av
SST.respektiveBoverket

statligakapitel hur dejag i dettautvecklarUtifrån dessa principer
utformas.stöden bör

ungdomsverksam-ochLokaler för barn-7.1

het

väga in behovetjag börtill min utredningDirektiven ettatt avanger
och ungdomsverk-lokaler för barn-också det gällerenhetligt stöd när

samhet.
förtill lokalersärskilt statligt stödfinns för närvarande ingetDet

redovisat det ijag tidigare kanungdomsverksamhet. Sombarn- och
för ocharvsfonden till lokaler barn-Allmännavissa fall stödges ur

statligt Allmännainte stöd.ungdomsverksamhet, detta är ett arvs-men
utredning proposition avi-för särskild och ärvarit föremålfonden har

till innevarande riksmöte.serad
jag det intestatsñnansiella läge finnertill nuvarandeMed hänsyn

förtill särskilda lokalerföreslå särskilt statligt stödmöjligt någotatt
och ungdomsverksamhet.barn-

inomi kommunerna,vill jag det angelägnapeka påDäremot att
förenings- kulturlivets lokalbe-för ochför den samlade planenramen

hos barn ochförordat, beaktar lokalbehovenjag tidigarehov som
ungdomar.

möjligheter till stödtillvara befintligaockså angelägetDet är att ta
till samlingslokalerför stöden allmännaför lokaler inomsådana ramen

iMina förslag,trossamfundens lokaler.respektive som anges senare
lokalsituationen för barn ochtillkapitel, bör också ledadetta att ung-

väsentligen förbättras.domar
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7.2 samlingslokalerStödet till allmänna

7.2.1 Direktiven

framgår redovisa alternativ variAv mina direktiv jag skall ettatt
reformeras.till blirstödet de allmänna samlingslokalema kvar, men

föreslå förändringar för stöden skall fåJag bör de behövs att ensom
kostnadseffekti-sådan utformning de blir enkla, ändamålsenliga ochatt

va.
gälla vid fördel-Jag skall vidare vilka prioriteringar börange som

vilket i vilkaningen det framtida stödet, ställning till på ochsätttaav
fördelas. beaktaformer de statliga stöden skall Jag skall attsom

tillgodoses samutnyttjan-behovet lokaler del kanpå orterav en genom
församling, för-de lokaler kommun, ellerägs t.ex.av som av en

samlingshus eller nedlagda skolor.
särskilt vilka principerna förskall jag börDessutom överväga vara

30kravet kommun ska bidra meddet nuvarande att procent av
redovisas.och nackdelar med denna regel börbidragsunderlaget. För-

skrivelseTill utredningen har från Civildepartementet överlämnats en
i bidragfrån Västerbottens Bygderåd vilken kravet kommunaltpå

ifrågasatts.

långsiktiga7.2.2 Prövning projektets bärighetav

Inför förhandsgranskning byggnadsprojekt förskall lokalägarenettav
kostnads- och ñnansieringsbedömning,närvarande bl.a. lämna ytt-en
behovet lokalenrande från kommunen utredningsamtom av en om

samlingslokalensföreningslivet med karta upptagningsområde.över
förutsätterstatliga stöd kommunaltNuvarande bidragett motsva-

minst 30rande bindande kommu-bidragsunderlaget. Någotprocent av
nalt beslut detta inte bifogasstöd behöver närvarande ansökanförom

förhandsgranskning.om
Ansökan förhandsgranskning föredras i samlings-ochgranskasom

lokaldelegationen. Beslut fattas behov lokalen ochdet finns av omom
redogörelsen kan ligga till grund fortsatt projektering.för

Jag har tidigare fattasföreslagit beslut stödets storlek skallatt om
vid tillfälle.ett

Nuvarande ordning vissamed förhandsgranskning av mer om-
fattande byggnadsprojekt för-bör dock inte avvecklas. I stället bör
handsgranslmingen, projektdvs. prövningen stödbe-ärettav om
rättigat, förstärkas omfatta inteoch alla projekt söker stöd, docksom
för stöd till handikappanpassning.
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Vid förhandsgranskningen skall delegationen ha möjlighet prövaatt
föreningens möjligheter långsiktigt ekonomiskt perspektivatt ettur
klara driva och förvalta samlingslokalen. Ett intyg kommunaltatt om

tillstöd byggnadsprojektet därför bifogasbör ansökan förhands-om
granskning. Till bifogasansökan skall driftkalkyl längtidsbudgeten
för de efternärmaste åren det byggnadsarbetena genomförts. Före-att
ningens årsberättelse med resultat- och balansräkningar börsenaste
också bifogas.

Om det finns avtal mellan föreningenupprättat och kommunenett
framtida driftbidrag tillstöd planerade byggnadsarbeten,samtom om

bifogasoch dettaansökan, skall påverka delegationens bedömningsom
föreningens möjligheter långsiktigt driva och förvalta lokalen.attav

Beslut kommunalt stöd bör fattat kommunfullmäktige ochom vara av
komma till uttryck i bindande avtal emellan.ett parterna

Om samlingslokaldelegationen bakgrund ansökan bedömermot av
föreningens ekonomi eller ansökan dåligtär under-äratt svag om

byggd skall ansökan kunna avslås.

föreslårJag

samlingslokaldelegationen vid förhandsgranskningen skallatt kunna
avslå ansökan statligt stöd föreningens ekonomiska möj-en om om
ligheter långsiktigt driva och förvalta lokalen bedömsatt vara
ringa.

7.2.3 Bidragets storlek m.m.

förReglerna statligt stöd bör kostnadsdämpande, positivt påverkavara
frivilliga ideellaoch arbetsinsatser bidra till hushållning medsamt
lokalytor.

Jag har därför former för beräkningövervägt två underlaget förav
statligt stöd, dels vad gäller skälig kostnad, dels visstettsom nu om
belopp kvadratmeter.per

Det nuvarande stödet intehar den kostnadsdämpande effekt som
jag stöd bör ha. Fördelen med utformningnuvarandeatt ettanser av
beräkning bidragsunderlaget enkelhetenär bl.a. investe-göraattav
rings- driftkalkyler.och Denna fördel förstärks bidragsunderlagetom
beräknas utifrån schablon avseende produktionskostnadema.en

Metoden schablonmässigt beräkna bidragsunderlaget tillämpasatt
för det statliga bostadsñnansieringssystemet. Denna metod börnumera

också principiellt kunna användas för beräkna produktionskost-att
nadema för allmänna samlingslokaler.

övervägande skäl talar således för bidragsunderlaget skaatt vara
visst belopp kvadratmeter. Vid ombyggnad bör emellertidett per
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bidragsunder-verkliga godkända ombyggnadskosmader grundafå ett
tidigare ilag. Jag har det finns ombyggnadsbehov detsagt att stortett

beñntliga Därförbeståndet allmänna samlingslokaler. bör enav
modernisering inte missgynnasväl belägna samlingslokalerav av
bidragsberälmingsmetoden.

följande jag från bl.a. för visaI det har utgått räknexempel, attett
skillnaderna jag föreslår. Imellan dagens stödsystem och det som
bilaga 14 redovisas också jämförelser föreslaget och nuvarandemellan
stöd.

förslagBoverket bör i uppdrag grundval bl.a. minapåattges av
fastställa vad skall skäliga produktionskostnader kvadrat-som vara per

lokalyta.meter

föreslårJag

skallBoverket i uppdrag fastställa de schabloneratt attges som
bidragsunderlag.utgöra

Nybyggnad

Produktionskosmadema for nybyggd samlingslokal kan för nåna-en
000 00rande variera mellan 10 17 kronor kvadratmeter.per-

Önskarspärmvidd i kostnaderJag tycker denna alltföräratt stor.
samlingslokalförening kvalitépå högre kostar börsatsaen som mer

detden det bakgrund kan lägre underhållskost-göra mot attav ge
nader, dvs. nettointäkten kompenserar den högre kostnaden. Jag äratt

föreningslivet inteemellertid övertygad berett bäraäratt attom
väsentligt högre kostnader höga produktionskostnader skallattp.g.a.
förräntas.

stödsystem inte återhållsamhetNuvarande byggkost-gynnar av
nader och lokalytor. tillEtt bör bidra kostnads-nytt attsystem vara
dämpande, positivt frivilliga arbetsinsatserpåverka ideellaoch samt

mindre samlingslokaler.gynna
Schablonen exempelvis fastställas tillkvadratmeteryta kanper

12 000 kronor för lokalyta 500 kvadratmeter. För demellan 0en -
därpå följande 501 1 500 kvadratmeter samlingslokalyta kan t.ex.-
schablonen fastställas till 6 000 kronor.

Bidragsunderlaget bör dock inte till högre belopp defastställas än
faktiskt redovisade kostnadema. bidragsunderlaget bör,I utöver
redovisade faktiska redovisatkostnader, inräknas skäligt värdeäven ett

arbete, dock med högst 20 bidragsunderlaget.eget procentav av
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Om- och tillbyggnad

För och tillbyggnad bör bidragsunderlaget beräknas på skälig fak-om-
tisk kostnad. Bidragsunderlaget till 60bör dock uppgå högst procent

vad motsvarande nybyggnad i bidragsunderlag.skulle Denna be-av ge
gränsning till 60 rimligmotsvarande nybyggnad då kost-ärprocent av

förnader mark och inte ingår. Dessutom ombyggnad billigareärtomt
nybyggnad och så inte skulle fallet indikeraän kan detta attom vara

nybyggnad bör övervägas.
Med ombyggnad jag nyinvesteringar i i direktelleravser an-

slutning till samlingslokalen nybyggnad, i väsentligutan attsom, vara
mån förbättrar funktionersådana grundläggande krävs för attsom
anläggningen skall fungera tillfredsställande samlingslokal.som
Dessutom ibör begreppet ombyggnad ingå sådana åtgärder syftarsom
till vidmakthålla eller förbättra lokalens huvudsakliga försörjnings-att

för el, uppvärmning, avlopp, ventilation, försystem vatten, utrymmen
lokalens skötsel kommunikationsutrymmen.samt

Rena underhållsåtgärder, inte i anslutning till standard-görssom
höjande insatser beskrivits inte stödberättigade.skasom ovan, vara

För projekt samlingslokaldelegationen klassificerassom av som
och tillbyggnad bör användas den metod tillämpas förom- som

ombyggnad.

Stödberâttigad lokalyta och stödets storlek

För närvarande bidrag enligt följande:ges

50 det bidragsunderlagetgodkända för lokalytaa procent av en
mellan 0 000l kvadratmeter,-

b för lokalyta mellan l 000 2 000 kvadratmeter det statligaär-
stödet 30 procent.

En förutsättning för statligt bidrag beviljas, är kommunenatt att
lämnar bidrag med minst 30 bidragsunderlaget.procent av

Det framgår Boverkets kartläggning genomsnittsstorlekenattav av
de föreningsägda allmänna samlingslokalerna cirka 500 kvadrat-är

Medianstorleken 275 kvadratmeter.ärmeter.
Bland inneliggande ansökningar hos Boverket statligt stödom

fn. 174 finns 113 projekt lokaler under 500 kvadratmeter.som avser
Knappt 50 projekt beslutväntar på statligt stöd i storleksin-ärsom om
tervallet 500 500l kvadratmeter. Tiotalet ansökningar lokalerrör-

l 500 kvadratmeter.över Jag dessa få samlingslokal-att storaanser
projekt, i nuvarande oproportionellt andelsystem tar storen av
Boverkets anslagsram till allmänna samlingslokaler.
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bl.a. redovisats iJag denna bakgrund och vadmotanser som
tidigare kapitel utformningen stödet bör förändras ireglerna föratt av
syfte mindre objekt då ocksåsamlingslokaler. Fler kanatt gynna

inom för anslaget.rymmas ramen

föreslårJag

det statliga bidraget 50 bidragsunderlagetutgår medatt procent av
a för samlingslokalyta 500 enligttill kvadratmeter schablonenupp

kvadratmeter,per
b För de följande 501 samlingslokalytadärpå 1500 kvadratmeter-
enligt den lägre schablonen kvadratmeter, samtper

vid särskilda bidragsandeldet skäl kan stöd med lägre ochatt ges en
tilldetta samlingslokaldelegationen i anslutningprövasatt av

förhandsgranskningen.

Köp

vid beñntlig fastighet, iStöd bör också kunna utgå köp skerav som
syfte foreningsägd allmän samlingslokal. Bidrags-anordnaatt en

i fall grundas bedömning skäligaunderlaget bör sådana på en av
till projektets omfattning.kostnader med hänsyn ochart

föreslårJag

viddet statliga stödet köp fastighet för före-anordnandeatt av av
samlingslokalningsägd allmän lämnas med 50 godkäntprocent av

bidragsunderlag motsvarande skälig kostnad med hänsyn till
omfattning,projektets och samtart

det vid särskilda bidragsandelskäl kan lägre ochatt stöd medges en
detta i anslutning tillprövas samlingslokaldelegationenatt av

förhandsgranskningen.

Förhandsgranskning

Det bör ankomma på Boverket föreskrifter för-närmareatt omange
handsgranskning.

7.2.4 Kommunernas roll

Genom kommunernas försorg möjliggörs omfattande verksamhet ien
förenings- och kulturlivet.
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Rapporten Framtidens föreningsstöd Kommunal Fritid 1992 redo-
visar kommunernas stöd tilltotala barn- och ungdomsverksamhetatt
uppgick till 4,5 miljarder kronor. Det ungefär hälften den totalaär av

till fritidssektorn.kommunalskattemedel går Avavsumman som sum-
4,5 miljarder 3,3 miljarder skattesubventioneradekronor utgörman

tider i anläggningar. 1,2 miljarderlokaler och Resterande summa,
kronor, föreningsstöd 350 miljonerkontant kronor anslås tillär varav

former föreningslivetsolika lokaler för barn- och ungdomsverksam-av
het.
Enligt bilagaBoverkets kartläggning 7 uppgick de kommunala drift-
bidragen till cirka 170 miljoner Tillkronor. denna skall läggassumma

bidragen till investeringar ide kommunala allmänna samlingslokaler
till minst 30uppgår miljoner kronor.som
i kapitel Principer angivitJag har och regler,gemensamma

principerna för hur lokalt förankrad planering för förenings- ochen
kulturlivets lokaler kan utformas och kommunerna bör haatt ett
övergripande för denna.ansvar

Bidrag till drift och investeringar

Ett kommunalt bidrag till viss andel investeringskostnaderna börav
fortsättningsvis förutsättning för statligt stöd.även vara en

finner inteJag det rimligt skall lämna bidrag till anlägg-att staten
lokalaningar, till för det förenings- kulturlivet, inteoch be-gagn om

rörd kommun sig ha råd delfinansiera investeringen.attanser
förEtt skäl kommunalt bidrag lokalägaren i fallärannat att annat

måste klara andel investeringskostnadernastörreen av genom egna
insatser eller lån. kapitalkostnaderHögre betyder bl.a. ökade årliga
kostnader för och amorteringar, vilketräntor leder till ökade lokalkost-

föreningslivetnader för alternativt ökad kommersialisering loka-en av
Ökadelerna. förlokalhyror de nyttjar lokalen kan försättettsom vara

lokalägaren åtminstone delvis kompensera sig för dessa ökade kost-att
nader. Det osannoliktär dock det går full kostnadskompensa-att att
tion från hyresgästerna företrädesvis föreningarär och motsvaran-som

eftersomde, deras ekonomi generellt är svag.
Ett resultat ökad kommersialisering kan lokalernasattav en vara

skatterättsliga förändras, vilket medför ökade driftkostnader tillstatus
följd skatter, vilket i sin kan medföra ökad kommersialise-turav en
ring betyder ökade skattersom osv.

Nackdelarna med villkoret kommunalt förstöd kunnaett attom
erhålla statligt stöd bl.a.är de politiska bedömningarnaett att om
framtida behov lokalen, med hänsyn till lokalens geografiska lägeav
eller verksamhetens omfattning kan skilja sig från lokalägarens.osv.
Dessutom kan det finnas ekonomiska motiv för kommun inteatten ge



SOU 1994:32 Förslag och rekommendationer 123

stöd. Jag detta det statliga stödet skall förutsätta vissttrots attanser
kommunalt stöd.

Ett krav på kommunalt bidrag minst 30 bidragsun-procentom av
derlaget bör gälla fortsättningsvis. Om samlingslokaldelegationen vid
förhandsgranskningen finner särskilda Föreligger,skäl bör dettaatt
kommunala bidrag kunna reduceras.

Ett kommunalt beslut stöd till investeringsåtgärder bör doku-om
i skriftligt avtal mellan kommunen föreningen.och Dettamenteras ett

avtal kan innehållaockså former för och omfattning m.m. av
eventuellt kommunalt stöd till driften samlingslokalen. Avtaletsav
omfattning och innehåll bör dock kommunen och föreningen själva
överenskomma om.

föreslårJag

statligt stöd skall förutsätta kommunaltatt stöd minstmotsvarandeett
30 godkänt bidragsunderlag eller i vissa fall verkligprocent av av
produktionskostnad,

detta bidrag vid särskilda skälatt kan reduceras och detta prövasatt
samlingslokaldelegationen i anslutning till förhandsgransk-av

ningen, samt

det kommunala stödet skallatt dokumenteras i skriftligt juridisktett
bindande avtal mellan kommunen föreningen.och

7.2.5 Samnyttjande i allmänna samlingslokaler

Glesbygdsmyndigheten har i skrivelse 1991-12-19 tagit fråganen upp
alternativ finansiering nybyggnads- ombyggnadsinvestering-ochom av

i samlingslokaler har serviceinnehåll.samordnat Skrivelsenettar som
har överlämnats Civildepartementet till utredningen.av

Pâ flera platser samnyttjas olika lokaler är belägna i allmännasom
samlingslokaler. Traditionellt har det tidigare handlat samverkanom
med exempelvis bibliotek och skolor, för gymnastik,t.ex. utrymmen
omklädning och Skolmåltider. Utvecklingen visar dock samverkanatt

finner flera former och innehåller olika verksamheter. I bilaga 8nu
redovisas antal exempel på samnyttjande allmänna samlingsloka-ett av
ler.

Någon klar definition begreppet samnyttjande finns inte. Främstav
beroende på det finns olika former samnyttjande lokaleratt ochav av

de lokala förutsättningarna och möjligheternaatt kraftigt varierar.



124 Förslag och rekommendationer SOU 1994:32

Några principiellt samnyttjandeolika former kan urskiljas:av

Flera parter uppför byggnadskomplex med lokalergemensamt ett
för flera olika ändamål. Samverkan handlar här företrädesvis om ge-

nyttjande olika försörjningssystem el, avlopp,mensamt vatten,av som
ventilation och uppvärmning.

Delar samlingslokalanläggning används för olika ändamålav en
olika tiderunder på dygnet, daghem under dagtid förenings-dåt.ex.

aktiviteten i allmänhet låg, och för föreningslivetsär aktiviteter under
kvällstid. Denna form kan enkelt definieras flerändamálsutnyttjan-som
de.

Samtidigt byggande byggherre uppför anläggningav en som en
innehåller lokaler för olika ändamål, för offentlig ocht.ex.som

kommersiell service för ideell verksamhet. Samverkan mellansamt
dessa delar kan också ske i den löpande verksamheten, vad gällert.ex.
personalbemanning och nyttjande vissa lokaler.av

Det finns växande intresse för söka samverkan i olikaett att sam-
lingslokaler effektivarei syfte nyttja begränsadeatt samtidigtresurser

välfárdskomponenterväsentliga kan bibehållas och utvecklas.som
inteDenna utveckling minstär synbar det gällernär landsbygden och

de mindre De allmänna samlingslokalema, företrädesvisorterna. som
nyttjas under kvällar och helger, iutgör många fall utgångspunkt för

finnssådana lösningar. funktionellaDet och ekonomiska skäl talarsom
för sådana lösningar.

samlingslokaldelegationBoverkets stimulerar för närvarande sam-
allmännanyttjandeprojekt i samlingslokaler medge dispensattgenom

1989:288SFSenligt 6§ bygget innanatt bidrag beviljats.starta
Syftet med denna dispens,generella dock från projektprövas tillsom
projekt, stimuleraär samnyttjande de allmärma samlingslokaler-att av

med andra verksamheterna orten.
Denna ordning innebär dock sökanden åsamkas höga kapital-att

kostnader i avvaktan slutligt beslut statligt bidrag. Det kan antasom
möjligheterna statligt stöd i inteatt dag nyttjas dennaatt p.g.a.

omständighet. Osäkerheten framtida stöd kan också medföra attom
inte söker stöd dispens tilloch sådana projekt.man

Former för stöd till samnytzyande

Förslag har under år väckts, bl.a. Boendeservice-senare av
delegationen, Boverket och i enskilda riksdagsmotioner, införaattom

särskilt stöd till samnyttjande i anslutning tillett allmänna samlingslo-
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slutligahänvisning till denmedhittills avvisatshar attFörslagenkaler.
föreligger.intearbeteBoendeservicedelegationensutvärderingen av

avslutadberäknasochBoverketutvärdering utförsDenna varaav
1994.första halvåretunder

införandetinte övervägtbakgrund ett nyttdennaharJag avmot
hurhar jag övervägtIställetsamverkansprojekt.till sådanastatligt stöd

samlingslokaler kantill allmännabefintligt stödförinom ramenman
samnyttjande.stimulera

landstingskommu-statlig,förverkaskall bl.a.Länsstyrelserna att
efter deochsamordnasi länetverksamhetkommunalnal och anpassas

Länsstyrelsernaregionalpolitiska målenmiljö- ochövergripande m.m.
förinomsamlingslokalerstöd till allmännaocksåkan ramenge

utveckling.regionaltillanslaget
19921987GlesbygdsstödetiharGlesbygdsmyndigheten rapporten -

1990:643 börSFSglesbygdsstödförordningen2§ iföreslagit att om
samhälleligservice ochkommersielltill....ochmedkompletteras

glesbygder.service i
samlingsloka-anslutning till allmännaisamnyttjandeprojektMånga

Omservice.ochoffentlig verksamhetolika delarinnehållerler av
tillväsentligt stödlänsarbetsnämnden, samnytt-länsstyrelsen eller ger

behandlingi Boverketsförturprojektsådanajandeprojekt och avges
samnyttjandetordesamlingslokalertill allmännastödansökningar om

kommasnabbtförtur ochförutsättning förEnstimuleras.kunna att
statligt stödi fallbör såbyggnadsarbetetmedigång annatatt gesvara
förutsätts ävenprojekt. Kommunentill aktuelltomfattningväsentligi
30minstmedel motsvarandetillskjutaprojekt procentför dessa av

bidragsunderlaget.
projektprinciper förfinns klaraväsentligt detDet ettär att om

samlingslokalde-inte.samnyttjande eller Inominnebärabedömasskall
vadbedömningarutvecklats i dessapraxisvisslegationen har om som

utveckladeocherfarenheterinte. Delegationenssamnyttjande ochär
prövningarkommandeförnaturligtvis ligga till grundpraxis bör om

eventuellt stöd.
ochlänsstyrelsernaBoverket,samarbete mellanMed utbyggtett
kanutvecklasprinciper kunnatorde ocksålänsarbetsnämndema som

förtur.för framtida prövningartill grundligga om
samlingslokaler skaparsamnyttjandeprojekt i allmännaförFörtur

samnyttjandeprojekt mellanförförutsättningarbättreockså trossam-
stödformema kande tvåsamlingslokaleroch allmännafund attgenom

projekt.olika delartillutgå sammaav
medförmed dispensordningpekat på dagenshar tidigareJag att
Beslutbeslut stöd.påkreditiv i avvaktankostnader förhögaextra om

beviljas.kommerstödbeslutinte heller någotdispens är attattomom
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Jag gör också bedömningen det finns samnyttjandeprojektatt som
inte kommer till stånd den långa väntetiden på beslut stöd.p.g.a. om
Dessa nackdelar med dispensordningen kan elimineras projektenom

förtur.ges
Det angelägetär samnyttjandeprojekt utformas så förenings-att att

livets lokalbehov och inte andra i lokalen förekommandetryggas att
aktiviteter på lokalemas tillgänglighet för föreningarna.
Vidare detär väsentligt samnyttjandeprojekt inte utformasatt så att
statligt bidrag lämnas till lokaler i första hand lösaattsom avser
lokalbehovet för kommunal verksamhet eller enskildt.ex. näringsverk-
samhet.

Lagen offentlig upphandling och konkurrenslagstifmingenom
inte hinderutgöra för ökad samverkan mellansynes t.ex.en en

kommun och Förening äger allmän samlingslokal.en som en

föreslårJag

samnyttjandeprojekt,att länsstyrelse eller länsarbetsnänmdsom ger
väsentligt stöd till, skall förtur i samlingslokaldelegationensges
behandling inkomna ansökningar.av

7.2.6 Stöd från länsstyrelse eller länsarbetsnämnd till olika
samlingslokaler

Allmänna samlingslokaler och trossamfimdens lokaler

Länsstyrelse eller länsarbetsnänmd kan också stöd till dessa lokalty-ge
då det inte handlar samnyttjande. Det bör i sådana fallper om vara

naturligt samråd sker med Boverketatt respektive SST i syfte sökaatt
nå vad gäller upplåtelseskyldighet Initiativet till dettaen samsyn m.m.
samråd bör ligga hos den får ansökan stöd. Former och in-som om
nehåll För detta samråd bör kunna utvecklas någram.m. centraltutan
fastställda regler.

Andra lokaler för förenings- och kulturlivet

Andra föreningsägda lokaler och anläggningar kan också få stöd av
länsstyrelse eller länsarbetsnämnd.

Vid prövning sådant stöd bör beaktas byggnadsarbetena inteav att
försvårar förverkligandet projekt allmänna samlingsloka-av som avser
ler och inte heller försämrar möjligheterna driva befintliga sådanaatt
lokaler.
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mellan länsstyrelsesamråddärför angeläget skerDet detär att ett
i den månberörd kommun,länsarbetsnämnd och Boverketeller samt
förenings-till andrainte sker idag, det gäller stödså när typer av

lokaler.
hanteringsrutinerkanGenom utvecklat samarbeteett gemensamma

driften allmännaochskapas bör underlätta anordnandetockså avsom
finnaberördafråga församlingslokaler. Det bör attpartervara en

samråd i lokal-för dennalämpliga former och innehåll typ avm.m.
stödsärenden.

eftergift förutgift for skulder ochBidrag till betala7.2.7 att
statslånäldre

förordningen12 §§ iförutsättningar enligt ll ochvissa kanUnder
bidrag ellerSFS 1989:288samlingslokaler,till allmännastödom

Eventuellt stöd med dettaför betalning skulder.eftergift beviljas av
för och tillbyggnad.medel anslageti anspråksyfte tar ny-, om-ur

förordningutnyttjats sedan nuvarandeintestödmöjlighet harDenna
trädde i kraft.

skallprincipiella skäl till varförintekan någraJag staten gese
sådant stöd.

föreslårJag

avvecklas.stödformdennaatt

förenings- kulturlivetSamråd med och7.2.8

för ombyggnadplanering tidigare pekat påbeträffandeJag har etc.
riksorganisationemaberördavikten lokalt förankrad Deav en process.

förenings- ochlokalaockså sina medlemmar detlåtaattuppmanar
bygg-föreståendekulturlivet medverka i införplaneringsarbetet ett

nadsprojekt.
föremål förde samlingslokalprojekt planeras ärMånga av som

kulturliv. Värde-samråd mellan lokalägare ochoch förenings-ortens
utformning, tillgänglighetfulla synpunkter på lokalemas användning,

teknik föreningenoch samlas ägeroch bearbetas somm.m. av
samlingslokalen.

planerings-deltagande iJag det lokala föreningslivetsattanser
tilli för stödarbetet så viktigt bör föreskrivas reglernaär detatt

innehåll och formersamlingslokaler. föreskrifterallmärma Några om
fastställas. Istället bör detför detta samråd jag dock inte böranser
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naturlig uppgift för riksorganisationema sprida godavara en att
exempel på sådant samråd.

föreslårJag

föreningen iatt anslutning till ansökan stöd skall i vilka for-om ange
samråd med det lokala förenings- och kulturlivet ägt förmer rum

det planerade projektet.

7.2.9 Uppföljning och utvärdering

I tidigare kapitel har jag redovisat syftet med uppföljning och utvärde-
ring de statliga stöden.av

Med gällande regler ska förening ansöker statligtnu en som om
tillstöd ansökan bifoga utredning föreningsliv. I bilaganortensen om

ska hur lokalerna planeras användas efter fárdigställandet.attanges
Jag denna verksamhetsprognos ska tillvara på bättreattanser tas ett

hittillssätt än i stödhanteringen. Prognosen bör förslagsvis omfatta de
efternärmaste åren byggnadsarbetenas avslutande.tre Det blir då

möjligt tidsseriegöra visar hur aktivitetsnivånatt förändratsen som
tiden.över

Tidigare har jag också sökanden i bilaga till ansökanangett att annan
ska bifoga långtidsbudget för anläggningens drift. Dessa bilagoren
kan skapa goda förutsättningar för uppföljning stödets effekter.av

Ägare till samlingslokaler erhåller statligt stöd ska redovisasom
och kommentera hur verksamhet och ekonomi utvecklats efter att
byggnaden färdigställts i förhållande till den verksamhetsprognos och
långtidsbudget bifogats ansökan.som

De berörda riksorganisationema skall för dessaattansvara upp-
gifter årligen sammanställs. Jämförande data för lokaler intesom
vidtagit tillbyggnaderoch bör finnas med i denna sammanställ-om-
ning.

Uppgiften samla in och bearbeta dessa data föratt lokalerägare av
inte är anslutna till någon riksorganisation bör till Boverket.som ges

Uppgiften utvärdera stödet kan ha främjatatt det lokalaom anses
förenings- och kulturlivets verksamhet bör till Boverket.ges

Inför utvärderingen kan den framtagna tidsserien verksamhetensav
och ekonomins utveckling kompletteras med antal fallstudier, förett

fram data kvalitativatt Det bör intresseart. t.ex.av attvara av
genomföra sådana fallstudier för samnyttjandeprojekt. Sådana för-
djupade analyser bör i förekommande fall ske Boverketav genom
särskilt regeringsuppdrag.
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Jag föreslår

Boverket bör iatt uppdrag tillsammans med berörda riks-attges
organisationer utarbeta former innehålloch för uppföljning av
stödets effekter, samt

Boverket i uppdragatt utvärdera stödet.attges

7.2.10 Forskning och utveckling

Statskontoret har regeringen givits i uppdrag genomföraattav en
studie de samhällsekonomiska effekterna den ideella sektornsav av
arbete.

Inom för Beredningen för främjande ideelladen sektornramen av
kommer nationellt forskningsprogram ideellt arbeteett att ut-om
arbetas. Detta skall färdigt före 1994 års utgång.program vara

Det finns behov öka kunskaperna samlingslokalernasattav om
betydelse för såväl samhällsekonomin för förenings- och kulturli-som

verksamheter.vets
På basis den principmodell för uppföljning och utvärderingav som

jag tidigare föreslagit bör och värdefulla kunskaper kunna vinnas.nya
Dessa behöver kompletteras med systematiskt inriktat forsk-ett mer
nings- och utvecklingsarbete.

Jag formerna och medelsbehovet för detta bör övervägasattanser
inom för arbetet i Beredningen främjande den ideellaramen om av
sektorn. Ett praktiskt inriktat utvecklingsarbete jag dockmer anser
bör kunna bedrivas inom för arbete mellan deett gemensamtramen
berörda riksorganisationerna.

7.2.11 Skatter

För närvarande pågår översyn skattereglerna för stiftelser ochen av
föreningar. Jag har därför inte i min utredning behandlat de förenings-
ägda allmänna samlingslokalernas skatteproblematik.

Som jag påpekat i föregående kapitel kan förskjutning lokal-en av
användningen till ökad kommersiell inriktning, i syfte klara deen att
årliga drifts- och förvaltningskostnaderna, medföra högre beskattning.
Vilket i sin kan leda till ytterligare kommersialiseringtur osv.

Jag har i brev till nämnda utredning påtalat detett angelägna i att
dessa lokalers skattesituation uppmärksammas och förslag övervägsatt
för undanröja skattemässiga hinder föratt effektivt driva sådanaatt
anläggningar.

14-0314
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riksorganisationerna.2.12 Bidrag till7

förriksorganisaüonemastatsbidrag till de fyranärvarandeFör ges
till allmännainom för anslagetsamlingslokalerallmänna sam-ramen

lingslokaler.
arbete,till riksorganisationemasstödDessutom gemensammages

samarbetskommitté.Samlingslokalorganisationemasinom förramen
främstkunna utföraför riksorganisationema skastödDessa attges

uppgifter:följande

rådgivninginformation ochriksorganisations allmännarespektivea
driftinvesteringar, ochi frågortill sina medlemmar rörsom

arbetsgivarrollekonomi, juridik,förvaltning, skatter, m.m.,
anslutning till medlemmarnasriksorganisations arbete irespektiveb

statligt stöd,ansökningar samtom
utvecklings-ochekonomiskt utrednings-tekniskt ochc gemensamt

samlingslokaler.avseende allmännaarbete

fördelning stödetnärvarande beslutarförBoverketDet är avomsom
arbetedetenskilda riksorganisationema, delstill dels de gemensamma

bedriver.riksorganisationemafyradesom
för sig värde-utför idagenskilda riksorganisationemaDe ettvar

därför möjligtlikartat. bordei fall Detfullt arbete många är varasom
åstadkommaorganisationernautökat samarbete mellanettatt engenom

personellaekonomiska ocheffektivisering begränsade resurser,av
rådgivning och informationmaterial, allmänproduktion olikat.ex. av

utbildningsin-uppföljning olikaplanering, genomförande ochsamt av
satser m.m.

omfattningenOrganisationerna dock själva överenskommabör om
ekonomiska medelarbetsinsatsema och därmed dede gemensammaav

berörda riks-ansökan från deanspråk Idet ställer på. en gemensam
enskilda organisationemasbör redovisas dels deorganisationerna

verksam-arbetsinsatser, dels de planeradeplanerade gemensamma
heterna.

anslagetdenna ansökan fastställa hurBoverket bör på grundval av
skall fördelas mellan dels detill riksorganisationemas verksamhet en-

arbete.skilda organisationerna, dels deras gemensamma

föreslårJag

förslag från de berörda riksorganisatio-Boverket, efteratt gemensamt
fördelas mellan detfattar beslut hur anslaget skall ge-nema, om

olika riksorganisationema,arbetet och mellan de fyramensamma
samt



SOU l994z32 Förslag och rekommendationer l3l

atti ansökan från fyrade riksorganisationerna skall ingåäven en
redovisning hur tidigare erhållna medel använts.av

7.3 Stöd till trossamfundens lokaler

7.3.1 Bidragets storlek

För närvarande gäller bidrag får beviljas med högst 30 % deatt av
kostnader kan skäliga för åtgärderna, dock högst 700 000som anses
kronor.

Bestämmelsen nuvarande maximala bidrag 700 000 kronorom
trädde i kraft 1 oktober 1986. Från SST:s sida har framförts syn--
punkten det maximala bidraget bör höjas till l miljonatt kronor.

En höjning till 1 000 000 kronor det maximala bidraget motsva-av
ungefar förändringen byggkostnadsindex från oktober 1986 tillrar av

årsskiftet 199394.
Jag delar SST:s uppfattning det motiveratår med höjningatt en av

förgränsen maximalt bidrag. Dessutom vill jag framhålla besluts-att
för lokalbidrag inte påverkas höjning det maximalaramen av en av

bidraget.

Jag föreslår

högst 1 000 000att kronor skall kunna i tillstöd enskilt bygg-ettges
nadsprojekt.

7.3.2 Fördelning bidragenav

För närvarande fördelas bidragen proportionellt i relation till de bi-
dragsgrundande kostnaderna hänsynstagande till samfundstill-utan
hörighet eller motsvarande inom den bidragsberättigade kretsen. En
viss positiv särbehandling ansökningar från invandrarnasav trossam-
fund kan dock förekomma.

Dagens fördelningsprincip innebär vissa svårigheter i planering-att
enskilda byggnadsobjekt få klarhet i storlekenen av denav egna

insatsen. Det statliga bidraget har hittills varit i genomsnitt 10 15 %-
objektens totala kostnader. Vetskapen denna proportionav harom

tjänat underlag för de enskilda objektens ñnansieringskalkyler.som
För objektstörre blir bidragsandelen lägre.

Ett alternativ till dagens princip för fördelning jag övervägt ärsom
den gäller för stödet till allmänna samlingslokaler.som
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mina kontakterannorlunda. ITrossamfundens situation dockär
infonnationsmötenför trossamfunden, bl.a. vid tvåmed företrädare

för-skäl framförts från någonutredningen anordnat, har ingasom
med högrefördelningsprincip. Alternativetändring nuvarandeav

bidrag vid bådaför statligt harmed väntetid beslutbidrag ommen
tillfällen avvisats.dessa

principiellainte någrabl.a. bakgrundJag kan dennamot senu
i detta avseende.för förändring stödeteller andra skäl aven

kretsBidragsberättigad

skallvilka trossamfundregeringen fastställerDet är varasomsom
bliSST. Ansökantill olika stöd hanterasberättigade de attomsom av

beredningregeringen i sinstatsbidragsberättigad ställs till som av
det deFör lokalstödetSST sig ansökan. ärärendet låter överyttra

bidragsberättigademotsvarande inom deförsamlingarnaenskilda
sökande.trossamfunden ärsom

SST skulle fastställa kretsenalternativ jagEtt övervägt är attsom
alternativordning kan dettabidragsberättigade. Jämfört med dagensav

möjligtbehandlingen.för partiskhet i Detriskera väckaatt voreoro
regering-överklaga hosinföraminska denna risk rättatt attatt genom

en.
principerna förinte ingår i mitt uppdrag överDå det samt-att se

SST har jag intetrossamfunden hanterasstatsbidrag tillliga som av
ändring iföreslåjust gäller lokalstöden någonfunnit anledning vadatt

avseende.detta

Uppföljning utvärdering7.3.3 och

SST:s betjänandebegrepptrossamfundens lokaler bör detFör somvara
uppgifterutvärdering.för uppföljning och Detligger till grund är som

SSTför de övriga bidrag hanterar.också ligger till grund
jämförande data förutvärdering innehållaUppföljning och bör

anskaffat guds-inte byggt eller någonförsamlingar motsvarande som
tjänstlokal.

förknippade med läggafirmas vissa svårigheter överDet kan att
statsbidragsberättigade trossamfunden, dåuppföljningsansvaret på de

paraplyorganisationer.i sinflera dem och någraär små ärturav

föreslårJag

statsbidragsberättigadeefter medSST i uppdrag samråd deatt att,ges
uppföljningformer innehåll för hurtrossamfunden, utarbeta och

skall ske.utvärdering lokalbidragetoch av
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8 Förväntade effekter

Detta kapitel sammanfattningutgör förslagde jag igetten av som
tidigare kapitel. Om mina förslag genomförs skulle de främsta
effekterna bli:

En effektivare lokalanvändning leder till lägre kostnader försom
såväl kommuner föreningsliv, samtidigt förenings- ochsom som
kulturlivets lokalbehov tillgodoses.
Bättre samverkan och samordning mellan de statliga myndigheter

kan fatta beslut stöd till olika samlingslokaler.som om
Frivilliga arbetsinsatser främjas.
Ett enkelt utformat statligt stöd effekter går följa ochattvars upp
utvärdera.
En ökad lokalsamverkan mellan allmänna samlingslokalföreningar
och olika offentliga serviceverksamheter.
Väntetiden på beslut stöd till allmänna samlingslokaler kom-om

kortas jämförtavsevärt med nuläget.attmer

Mina direktiv målen för de framtida statliga stöden tillattanger
allmänna samlingslokaler och trossamfundens lokaler för religiös
verksamhet bör tydliga och mätbara. Prioriteringar för stödensvara
fördelning bör anges.

Stöden bör utformas så effektiviteten och måluppfyllelsenatt
förbättras, och de blir enkla, ändamålsenliga och kostnadseffektiva.att

Reglerna för olika lokalstöd bör enhetliga. Jag bör dessutomvara
beakta lokalbehovet på del kan tillgodosesatt orteren samut-genom
nyttjande andra lokaler.av

I direktiven till utredningen bidrag till ideella organisationerom
framhålls vikten föreningslivets självfmansiering, denna del återgesav
i mina direktiv.

Därutöver bör förslag påskyndar handikappanpassningenges som
de allmänna samlingslokalerna så de blir tillgängliga förav att perso-
med funktionshinder.ner
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mitt be-följande frågeställningaravsnitt 1.2 jagI somangav
skall besvara:tänkande

lokalertillräckligt medFinns det-
Är tillfyllestlokalbehovplaneringen för föreningslivets-
Är tillräckligolika statliga lokalstödensamordningen mellan de-
Är rättastatligt lokalstöd deprioriteringar fornuvarande-
Är utvärderaföljamöjliga ochmålen för stöden att upp-

mina förslagredovisarjag dessa frågor. Jagkapitel besvararI detta
effekter.förväntadeoch deras

sarnlingslo-till allmärmaför stöden8.1 Mål

lokalertrossamfundenskaler och

båda lokal-uttalade mål för denärvarande inga klartfinns förDet
utvärderinguppföljning ochomöjliggörsDärför försvåras ellerstöden.

mina förslag till mål.avsnitt 5.2 redovisaseffekter. Istödensav

Förslag

samlingslokaler skalltill allmännaMålen for det statliga stödet vara:

ålder och kön,for människorskapa förutsättningar allaatt oavsettatt,
till bra och ända-funktionshinder, ha tillgångeller eventuella

för sitt förenings- och kulturengagemang,målsenliga lokaler

olika etnisk och kulturellfrämja för människor medmötesplatseratt
bakgrund, samt

privat sektor.samverkan mellan offentlig, ideell ochunderlättaatt

trossamfundens för religiöslokalerför det statliga stödet tillMålen
verksamhet skall vara:

ålder och kön,skapa förutsättningar för alla människoratt att, oavsett
och ända-eventuella funktionshinder, tillgång till braeller ha

målsenliga för sin religiösa trosutövning,lokaler

bak-möjlighet för olika etnisk och kulturellskapa medatt personer
utveckla den religiösa identiteten,grund behålla och samtatt
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skapa förutsättningar för gudstjänstrummetatt få sådan utform-att en
ning stämmer överens med det aktuella trossamfundets kon-som
fessionella syn.

För kostnadseffektiva bör stöden konstrueras så:att vara

stöden tillgår objekt till minsta möjliga administrativaatt rätt kostnad
för och kommun,stat

stöden till objektgår med goda förutsättningar till långsiktigatt över-
levnad,

effektivt lokalutrtyttjande stimuleras,att ett samt

stöden positivt påverkar ideellt ochellerarbete arbetsinsatser.att egna

Efekzer

Målen bättre stadga vid utfomming de båda lokalstöden. Detger en av
blir möjligt följa och utvärdera effekter.stödensatt upp

8.2 Prioriterade åtgärder

avsnittI 3.2.4 anför jag prioriteringen åtgärder för tillgodoseatt attav
föreningslivets lokalbehov bör ske i två Den första prioriteringensteg.
sker lokalt väl förankrad lokaltörsörjningsplan börgenom en som
finnas då kommunen förordar samlingslokalstöd, den andra priorite-
ringen sker konstruktionen statligadet stödet.genom av

föreslårJag kommunal strategi för arbetet med lokalförsöij-en
ningsplanen innebär först klarlägga möjligheterna tillatt ettsom
effektivt lokalutnyttjande befintliga allmänna samlingslokaler, iav
andra hand behovet upprustning befintliga lokaler, i tredje handav av
behovet särskilda bidrag till vissa föreningar för tillgodoseattav
speciella lokalbehov i fjärde sistaoch hand i vilken utsträckningsamt
det finns behov nybyggande.av

Den kommunala lokalplaneringen bör särskilt beakta behovet av
handikappanpassningsåtgärder, möjligheten också lösa andraatt
lokalbehov samnyttjande i allmärma samlingslokaler, vårdgenom av
befintligt bestånd allmänna samlingslokaler ungdomarssamtav
särskilda lokalbehov.
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Förslag

statliga stöden tillprioriteringar för de5.3 jag följandeavsnittI anger
trossamfundens lokaler:samlingslokalerallmänna och

handikappanpassningsåtgärder.prioriteralokalstöden börDe båda

prioriterasamlingslokaler bör dessutomtill allmännaStödet

Samnyttjandeprojekt.-
samlingslokaler.allmärmaVård befintligt bestånd avav-

lokaler.och önskemålsärskilda behovUngdomars av om-
Mindre samlingslokaler.-

Ejfekter

de bådatillgänglighetenHandikappanpassningsåtgärder ökar av-
lokaltypema.

deltagandeförlägre kostnader deSanmyttjandeprojekt kan par-ge-
därmed kanserviceverksamheter,offentligt drivnainte minstterna,

landsbygdsutveckling.för bl.a. positivfrämjandede också verka en
där-kapitalförstöring ochbefintligt bestånd motverkarVård gerav-

lägre framtida kostnader.med
effek-tillgodosesi fallUngdomars lokalbehov kan många ettgenom-

vilketsamlingslokaler,lokalutnyttjande bl.a. allmännativare gerav
för bl.a. kommunerna.lägre kostnader

samlingslokaler kanPrioritering mindre storlek allmänna geavav-
samlingslokalföre-ochkostnader för kommunernalägre staten,

ningarna.

utvärdering8.3 Uppföljning och

utvärdering stödenjag uppföljning ochavsnitt 7.2.9 redovisar hurI av
ske.kan

Allmänna samlingslokaler

statligt stödMed gällande regler skall förening ansöker omen somnu
förenings-samlingslokaler bifoga utredningför allmänna ortensen om

efterbilaga lokalerna planeras användasliv. I skall också hur attanges
för uppfölj-färdigställandet. verksamhetsprognos kan användasDenna

efterningen. förslagsvis omfatta de årenPrognosen bör närmastetre
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tidsserieblir då möjligt görabyggnadsarbetenas avslutande. Det att en
förändringar i aktivitetsnivån.visarsom

för anläggningensbifoga långtidsbudgetSökanden skall även en
Även uppföljning stödets effekter.utnyttjas fördrift. denna kan av

Ägare redovisastatligt stöd skalltill samlingslokaler erhållersom
efterekonomin utvecklats byg-verksamheten ochoch kommentera hur

till verksamhets-anskaffandet lokalen i förhållande dengandet eller av
bifogats ansökan.och långtidsbudget somprognos

samlingslokaler skallriksorganisationema för allmännaberördaDe
för lokalerårligen sammanställs. Dataför dessa uppgifterattansvara

finnas med itillbyggnadsåtgärder börinte vidtagit eller sam-om-som
manställningen.

lokalerin bearbeta data för ägsUppgiften samla ochatt som av
riksorganisation bör tilltillförening inte ansluten någonär gessom

Boverket.
främjat det lokalastödet kan harUppgiften utvärderaatt ansesom

till Boverket.förenings- och kulturlivet bör ges
tidsserien för verksamheter-framtagnaInför utvärderingen kan den

fallstudierantalekonomins utveckling kompletteras medoch ettnas
kvalitativför få fram data art.att av

Trossamjimdens lokaler

Samarbets-betjänandebegrepptrossamfundens lokaler bör detFör som
ligga tilltrossamfund, SST, använderför statsbidrag tillnämnden

för uppföljning och utvärdering.grund
förinnehålla jämförande dataUppföljning och utvärdering bör

anskaffatmotsvarande inte har byggt eller någonförsamlingar som
gudstjänstlokal under den aktuella perioden.

Förslag

Uppföljning utvecklingoch utvärdering stöden baseras på avav-
verksamhet och ekonomi i lokaler fått stöd.som

i tillsammans med riksorganisationema förBoverket uppdrag attges-
former innehåll för uppfölj-allmänna samlingslokaler utarbeta och

samlingslokaler.ning stödet till allmänna Boverket utvärderarav
stödet.

trossamfundSST i i samverkan med berördauppdrag attges-
former innehåll för uppföljning och utvärderingutarbeta och av

tillstödet trossamfundens lokaler.
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Ejâêkter

Genom mina förslag blir det möjligt tendenser vilka effek-att se om-
stöden givit för de verksamheter de ska förbättra möjlig-ter ytterst

heterna för.
Den föreslagna metoden tillvara uppgifter verksamheter itar om-
lokalerna till delar finns redan i dag. Uppföljningen blirstorasom
därigenom relativt enkel genomföra och leder inte till onödigtatt

kostnader.stora
Utvärdering stöden kan ligga till förgrund eventuella ställnings-av-
taganden från riksdag och regering revideringar reglerna förom av
stöden och, så bedöms nödvändigt, förmålen stöden.om

8.4 Stöd till allmänna samlingslokaler och

trossamfundens lokaler

Av kapitel framgår3 fortfarandedet finns behov ytterligareatt av
lokaler, dels allmänna samlingslokaler, dels lokaler för trossam-av av
fundens religiösa verksamhet.

För de allmänna samlingslokalema visar Boverkets kartläggning att
behoven, förutom lokaler, omfattar upprustningsbehovävennya av
befintliga lokaler.

För båda lokaltypema finns behov handikappanpassningav som
inte tillgodosetts.ännu

I kapitel 4 redovisar jag vilka konsekvenser avveckling elleren
minskning stöden skulle medföra.av

Förslag

Det statliga stödet till allmärma samlingslokaler trossamfundensoch-
lokaler för religiös verksamhet i form bidrag. avsnittettges av
6.3.4
Mottagaren bidraget skall förbinda sig under tid 15 år,attav en av-
beräknad från den dag då bidraget betalats inte använda deut, ut-

bidraget för ändamål förutsattesänannatrymmen som avser som
bidragetnär beviljades och inte heller under tiddenna överlåta

dessa till någon använda dem förutrymmen attannan som avser
ändamål.annat

Stödet till allmänna samlingslokaler beräknas efter schablonmäs-en-
sigt beräknad kostnad kvadratmeter lokalyta och varierar be-per
roende lokalytanspå totala storlek. Vid och tillbyggnad skallom-
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begräns-skälig faktisk kostnad med övreunderlaget beräknas på en
7.2.3nybyggnadskosmad. avsnittning till viss del motsvarandeav

samlingslokalforeningsägdVid köp fastighet för anordnande avav-
50 godkäntdet statliga bidraget lämnas medskall procent av

till projek-skälig kostnad med hänsynbidragsunderlag motsvarande
och omfattning.arttets

religiös fördelas bidra-trossamfundens lokaler för verksamhetFör-
bidragsgrundande kostnadema.proportionellt i relation till degen

avsnitt 7.3.2

Efelder

inrym-får enkel utformning ochStöden mindre lokaler. De engynnar
föregenfmansiering. Det säkerhetrimligt inslagett ger enavmer

lång tid. Lokalägarensyftet med stödet säkerställs understaten att ges
drift förvaltning lokalen.rimliga förutsättningar klara ochatt av

8.4.1 Stödhantering

Förslag

samlingsloka-för till allmännabeslutsordningen stödDen nuvarande
samlingslokaldele-ler ligger fast, dvs. besluten fattas Boverketsav

gation.
avsnitt 6.4.2

Ejeder

stödhanteringen vid Boverket åtgår årsarbets-För den nuvarande tre
krafter. och erfarenhet hanteraDet finns uppbyggd kunskap atten av

bedömer inte möjligt åstadkomma någrabidragen. Jag det är attatt
rationaliseringar i hantering.denna

Förslag

trossamfundensbeslutsordningen för till loka-Den nuvarande stöd-
för religiösler verksamhet ligger fast, dvs besluten fattas Sam-av

arbetsnänmden för statsbidrag till trossamfund, SST. avsnitt 6.4.3
SST iMyndighetsrollen för stärks nämnden inordnas denattgenom-

statliga redovisningsorganisationen.
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Ejeder

Nuvarande beslutsordning möjliggör effektiv hantering stöden av som
tillgår bidragskrets.samma
SST hanterar i dag även tvâ andra stöd till trossamfunden. Det har

inte ingått i mitt uppdrag dessa. Jag därför inteöver kanatt se nu
firma några fortalar splittra stödhanteringen förargument attsom
dessa bidragskretsenstöd då för olikade stöden igär varandra.

8.4.2 Handikappanpassning

förReglerna stöd till handikappanpassningsâtgärder skiljer sig med
nuvarande regelverk åt mellan de lokaltypema.tvâ För de allmänna
samlingslokalema får bidrag lämnas för hela kostnaden, dock med
högst 165 000 kronor. För trossamfundens lokaler motsvarandeär

beloppsgräns 100 000övre kronor.
De bidrag for handikappanpassningsâtgärder utgår via Bover-som

ket ligger utanför den totala för stödet till allmänna samlingslo-ramen
kaler. Bidrag for dessa åtgärder via SSTutgår ingår i den totalasom

och minskar därmed för övriga bidragsobjekt.utrymmetramen
Jag anför i avsnitt 6.2.2 jag inte kan ñnna några principiellaatt

eller andra skäl talar för det skall skillnadernågra mellanattsom vara
de båda lokalstöden i dessa avseenden.

För många lokaler bör det möjligt åstadkomma nödvändigattvara
handikappanpassning inom beloppsgränsen 165 000 kronor. I vissa
lokaler kan det dock nödvändigt med åtgärder dyrare. Detärvara som
kan installation hissar, lyftanordningar, ingrepp istörrevara av
byggnadsstomme etc.

Jag nödvändiga åtgärder för förbättra lokalernas till-att attanser
gänglighet för funktionshindrade inte fär hindras bristandep.g.a.
ekonomiskt hos lokalägaren. Boverket respektive SST börutrymme
därför kunna medge prövning.högre bidrag efter särskild

Förslag

Samma förregler båda lokalstöden.-
För båda stöden gäller utbetalade medel för handikappanpass-att-
ningsátgärder går utanför de totala bidragsramama hos Boverket
respektive SST.
Bidrag till handikappanpassning lämnas till hela kostnaden för åtgär--
derna, dock med sammanlagt högst 165 000 kronor för ochen sam-

lokal.ma
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000165belopp änhögrebidrag medkunna medgesProjekt skall-
får intebidragettotaladetskäl,ñnns synnerligadetkronor menom

365 000överstiga kronor.
folk-handikappanpassningförförordning stödNuvarande avom-
före-reglerenligtoch stödet utgårupphävsparksteatrar somsamma

samlingslokaler.allmännahandikappanpassningförslås av

Efekter

påskyndningtillledakommergenomförande förslagenEtt att avenav
lokaltypema.bådahandikappanpassningen deav

samnyttjande8.4.3

samnyttjandeförslagnedanståendejag7.2.5avsnittI avomger
samlingslokaler.allmänna

i all-samnyttjandeprojekts.k.förför närvarandemedgesDispens
generella dispens ärmed dennaSyftet attsamlingslokaler.männa

ordningsamlingslokaler. Dennaallmännasamnyttjandestimulera av
påi avvaktankapitalkostnaderåsamkas högasökandeninnebär att

ingetdispensbeslutärstatligt bidrag. Dessutomslutligt beslut omom
beviljas.stöd kommerbeslut attattom

Förslag

statligtellerlänsstyrelseSamnyttjandeprojekt annat organ gersom-
samlingslokaldelegationensiförturtill skallmedelväsentliga ges

ansökningar.inkomnabehandling av

Efekter

isamnyttjandeprojekt,prioriteringFörslagen starkare somavger en-
offentligt drivnaolikakostnader för bl.a.sin kan lägre ser-tur ge

viceverksamheter.
väntetidsin påunderkapitalkostnaderSökanden slipper höga-

slutligt beslut.
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8.5 Minskad väntetid för stöd till allmänna

samlingslokaler

Det ñnns i dag väntetid för beslut stöd till de allmännaen om sam-
lingslokalema. Jag väntetidens längd utgör problematt dåanser ett
den försvårar planeringen för de söker stödet.som

Förslag

Bidragsunderlaget beräknas efter schablonmässig kostnaden- per
kvadratmeter lokalyta varierar beroende på lokalytans totalasom
storlek, så lokalytor i högre intervallatt lägre bidragsunder-ett ger
lag. Intervallen jag föreslår 0är 500 kvadratmeter, 501ochsom - -
1500 kvadratmeter. avsnitt 7.2.3
Det statliga stödet skall förutsätta det finns bindande avtalatt ett-
mellan kommunen och föreningen kommunalt stödett motsva-om
rande minst 30 % underlaget för det statliga stödet. avsnittav
7.2.4
Samlingslokaldelegationen skall kunna avslå ansökan statligten- om
stöd vid förhandsgranskningen föreningens ekonomiska möjlig-om
heter långsiktigt driva och förvalta lokalenatt bedöms ringa.som
avsnitt 7.2.2

Ejfekter

Förslagen leder till den totala bidragsramenatt räcker till fler-
objekt, därmed förkortas väntetiden för beslut stöd hos Bover-om
ket.
Förslaget bidragsunderlag beräknas efter fasta schablonerom som-
leder till enklare regler, dels för den sökande därigenom bl.a.som
på enklare och säkrareett sätt kan göra sina investerings- och drift-
kalkyler, dels för Boverkets stödhantering.
Förslaget bindande avtal för kommunalt stöd skapar trygghet förom-
den söker samlingslokalstöd, samtidigt detsom bättresom ger
säkerhet de objektatt väntar på beslut statligtom stödsom om
verkligen har färdig finansiering.en
Förslaget möjlighet för samlingslokaldelegationen avslåom att- en
ansökan betonar vikten egenñnansiering.av
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föreningslivetsförplaneringFörbättrad8.6

lokalbehov

allmäxmatillstödansökantilldetpåkravi dagfinnsDet att omett
lokalenvitsordkommunalt attbifogasskallsamlingslokaler ett om

kommunerfådet ärkartläggning visar ytterstBoverkets attbehövs.
samlingslokaler.för allmännaplanhar någonsom

Förslag

tillförslagjagavsnitt 3.2.4I enger

tillmöjligheternakartläggaförstinnebärstrategiKommunal attsom
behovethandi andralokaler,befintligalokalutnyttjandeeffektivtett av

handtredjeisamlingslokaler,befintliga allmännaupprustning avav
tillgodoseförföreningarvissatillbidrag attsärskildabehovet av

utsträckningi vilkenhandsistafjärde ochilokalbehovspeciella samt
nybyggande.behovñnnsdet av

Sebeaktas;särskilt böråtgärderantalockså av-Jag ett somanger
8.2snitt

jagföreslår7.2.8avsnittI att

istöd skallansökantillanslutningiSamlingslokalföreningen angeom
kulturlivet ägtochforenings-lokaladetmedsamrådvilka former rum

projektet.planeradeför det

Ejfelder

effek-ochsamordningsvinsterväsentliga ettlokalplaneringGod ger-
rimligatillledabör kunnaplaneringsådanEnlokalutnyttjande.tivt

kom-ocksådärmed börkulturlivet,förenings- ochforhyresnivåer
bli lägre.kostnadermunernas

tillsamrådet gåtthurföreningen skallförslagetGenom att angeom-
Värdefullaideltagandeföreningslivetskraven påskärps processen.

teknikochtillgänglighetutformning,lokalenssynpunkter m.m.om
ochinnehålltilllokalbehovenhurin, d.v.s utsamlas ytterst ser

omfattning.
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8.7 Förbättrad samordning mellan olika stat-

liga lokalstöd

Det finns, förutom de stöd Boverket SSToch hanterar, två stödsom
kan tillgå allmänna samlingslokaler och trossamfundens lokalersom

för religiös verksamhet.

Länsstyrelserna kan tillstöd allmänna samlingslokaler ochge tros--
samfundens lokaler inom för länsstyrelsemas anslag förramen
regional projektverksamhet.
Länsarbetsnämndema kan stöd till de båda lokaltypema inomge-

för arbetsmarknadspolitiken.ramen
Det statliga stödet till icke-statliga kulmrlokaler har delvis samma-
syfte stödet till allmänna samlingslokaler, nämligensom att ytterst
förbättra möjligheterna genomföra olika kulturaktiviteter.att

Boverkets sarnlingslokaldelegation sköter hanteringen både stödetav
till allmänna samlingslokaler och tillstödet icke-statliga kulturlokaler.
Jag därför det finns goda möjligheter till samordning dessaattanser av
båda lokalstöd. På lokal nivå förutsätter jag respektive kommun haratt

samlad på hanteringen dessa båda lokalstöd.en syn av
denI mån länsstyrelse eHer länsarbetsnämnd stöd till allmänger en

samlingslokal eller lokal för trossamfunds religiösa verksamhet börett
det ske samråd mellan dessa och Boverketett respektive SST.parter

Även andra föreningsägda lokaler och anläggningar kan stöd av
länsstyrelse eller länsarbetsnämnd. Vid prövning ansökningarav om
stöd till sådana lokaler bör också samråd ske med Boverket.

Efekter rekommendationerminaav

För de olika lokalstöd kan utgå från centralt och regionalt,staten,som
finns det i dag inga och uttalade krav motsvarande degemensamma

Boverket ställer, upplåtelseskyldighet för allmännat.ex.som om
samlingslokaler. Genom informationsutbyte och samråd kan det
utvecklas och praxis för dessa olika stöd.en samsyn gemensam
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mBilaga l

Kommittédirektiv

Dir. 1993:65
Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m.

Dir. 1993:65

Beslut vid regeringssammanträde 1993-05-27

Chefen för Civildepartementet, statsrådet Davidson, anför.

1 Mitt förslag

föreslår särskildJag utredare tillkallas med uppgift granskaatt atten
tillstöd allmänna samlingslokaler och till trossamfundens lokalerstatens

för religiös verksamhet och föreslå vilka principer för utformningenatt
stöd i framtiden bör gälla.statensav som

2 Bakgrund

Statligt stöd till allmänna samlingslokaler

Statligt tillstöd allmänna samlingslokaler har lämnats år 1942.sedan
Enligt förordningen 1989:288 tillstöd allmänna samlingslokalerom

lämnas statligt stöd till sådana allmänna samlingslokaler behövs försom
det offentliga livet och de kulturella inomsträvandena Stödetorten.
lämnas i form bidrag eller eftergift äldre statslån. Statligt lånav som av
utgjorde stödformen fram till den l juli 1987.

Bidrag kan lämnas till aktiebolag, stiftelser eller föreningar ärsom
fristående från kommuner och kommunala företag. Bidrag lämnas för ny-
eller ombyggnader samlingslokaler för köp samlingslokaler.samtav av
Vid nybyggnad lämnas bidrag med 50 den godkända kost-procent av

m2.naden för m2till 000l För därutöver till 2 000ytor ytorupp upp
lämnas bidrag med 30 bidragFör skall komma ifråga krävsprocent. att
det kommunen betalar minst 30 godkänt bidragsunderlag.att procent av
För köp för ombyggnad och andra standardhöjande reparationersamt
lämnas bidrag efter grund och med bidragsandelarsamma samma som
för nybyggnad. För handikappanpassning utförs samband medutansom

bidragsberättigadeandra åtgärder lämnas bidrag till faktiskaden kost-
naden dock med högst 165 000 kr.
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1987:317 bidrag till handikappanpassnngEnligt förordningen om
folkparksteatrar bidrag för uppförts eller byggtslämnas teatrarav som

beviljats före juli 1977. Bidngbygglov den 1med stödom somav
lämnas åtgårdema, i allmänhet dock med högsttill skäliga kostnader för
100 000 kr.

för bidragbudgetår fastställer riksdagen beslutFör varje en ram om
förför samlingslokaler eller köpoch ombyggnad allmänna avny- av

för handikappanpassnngsådana för beslut bidraglokaler samt ram omen
folkparksteatrar.av

förordningarnaenligt de båda eterBoverket beslutar i frågor
isamlingslokaldelegation. Regeringen ledamötermprövning utserav en

delegationen.

trossamjiøtdens lokalerStatligt stöd till

år 1974.till trossamfund har beviljats sedanLokalbidrag
statsbidrag till andraförordningen 1989:271Med stöd tns-omav
beviljas församlingarsamfund Svenska kyrkan får lokalbidragän sm
för religiös verksamhetbehöver för hålla lokaler Ibidraget kunnaatt

fårförordningen få lokalbidrag. Bidragvilka trossamfund kansomanges
beviljas för byggaskaffa lokaler nybyggnad eller köp,för attatt genom

för försan-församlingens lokaler,eller samt attrusta anpassaom upp
lingens handikappade. Bidrag får också lämnas för köplokaler till av
inventarier Bidaglokaler anskaffas, byggs ellernär rustasom upp.

skäliga förlämnas 30 de kostnader kanmed högst procent som ansesav
åtgärderna, 700 000 kr. Bidrag för handikappanpassadock med högst att

100 000 Lokalbidrag till trossamfundlokal får beviljas med högst kr.en
tillinnebär lokalbidragreservationsanslag. Dettaett attges genom

beviljas inom för de medel riksdagentrossamfund endast kan somramen
anvisat för ändamålet.

Frågor lokalbidrag till trossamfund prövas Samarbetsnämnlenavom
för statsbidrag till statlig myndighet.trossamfund, ärsom en

Övriga lokalstöd

förenings-anslaget Stöd till idrotten ingår visst bidrag till mindreI
anläggningar för idrott friluftsliv. andra lokaler,och För typer tex.av
för föreningsstugor finns ingaungdomsverksamhet, i dag statigam.m.
bidrag.

Statligt icke-statligastöd till kulturlokaler har lämnats sedan der 1
juli 1990. Enligt förordningen 1990:573 till vissa icke-statigastödom
kulturlokaler för musei-,lämnas bidrag eller ombyggnad teaer-ny- av
och konsertlokaler tillhör någon än staten.som annan
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förstaI hand lämnas bidrag till projekt lokaler för läns-som avser

muséer.
beslutar i frågorBoverket enligt förordningen efter hörande av

Statens kulturråd och efter prövning samlingslokaldelegation. Attav en
stödja uppbyggnaden livaktiga kulturinstitutioner på regional nivå harav
varit central del kulturpolitiken sedan 1970-talet. ochKulturen av
publikdragande institutioner stärker även attraktionskraft för andraortsen

etableringar. lokaler grundförutsättning drivaBra är förtyper attav en
och utveckla kulturverksamhet såsom konserter och muséer. I denteater,
översyn mål- och strukturfrågor inom det statliga och stats-av m.m.
understödda museiväsendet f.n. påbörjats kommer statligaäven detsom
stödet till länsmuséema granskas.att

3 Behovet samlingslokalerav

viktig utgångspunktEn för fömyelsen offentligaden sektorn är attav
låta andra aktörer i samhället större kan gälla bl.a.Detta ett ansvar.
folkrörelser, trossamfund föreningaroch olika mellanslag. samspeletav

offentligaden och den ideella sektorn måste förbättras tydligaremed en
rollfördelning. påDet kan goda grunder ideella föreningarnasdeantas att
verksamhet i framtiden kommer få roll och betydelse. Ettatt en arman
samlat utvecklingsarbete kommer föreningars arbeteröratt startas som
inom områden i traditionelltdag sköts offentliga sektorndensom av

199293:l0O bil.prop. 14.
förutsättningEn för de flesta föreningsaktiviteter harår att enman

lokal allmänna samlingslokalema iDe spelar central rollatt vara en
detta sammanhang. gällerDet inte minst i fråga skeraktiviteterom som
både i föreningsregi och i offentligt regi, ochäldrevård, bibliotekt.ex.
barnomsorg.

mycketHur lokalerna används och hur bredd det är på verksam-stor
heterna iär hög grad beroende hur väl underhållna de är respektiveav
hur väl de fungerar. Detta gäller lokalerna är tillgängliga fört.ex. om

med funktionshinder och de tillåter flexibel användning.personer om en
Lokaler för ungdoms- fritidsverksamhetoch utsträckningkan i stor

användas såväl trossamfund övriga folkrörelser. Förgemensamt av som
trossamfunden detär emellertid viktigt också ha tillgång till lokaleratt
där kan förrätta gudstjänst. Gudstjänstlokalema såhar oftaman en
speciell karaktär det skulle uppfattas stötande anordnaatt attsom annan
verksamhet i lokalerna. Gudstjänstlokalema kan därför inte i samma
utsträckning allmänna samlingslokaler hållas tillgängliga också försom

verksamhet. Självfallet kan gudstjänstlokaler, liksom i dag,arman
för konserter,användas drama och konstutställningar m.m.
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4 kartläggningBoverkets

Regeringen uppdrog den 27 februari 1992 Boverket kartläggaatt
effekterna det statliga till allmänna samlingslokaler.stödet Med stödav

kartläggningen avsåg regeringen pröva det behövdesattav om en
fördjupad studie effektivitetstödets och måluppfyllelse. Boverketom
redovisade uppdraget i den 31 augusti 1992.rapporten

Av Boverkets framgår det i dag i landet finns drygt 3 400rapport att
föreningsägda allmänna samlingslokaler. Lokalerna storlek ihar en som

m.genomsnitt mindre 500 350är än 1 lokaler är belägna iDe ca som
småorter, förorter genomsnittlig på 600tätorter och har storlek drygten
m2 och de 450 lokaler i genomsnittligär belägna städer harca som en

m2.på 100storlek drygt l lokalerna behöver 60Av görasprocent
tillgängliga för med funktionshinder. Med få undantag före-personer
kommer inte någon planering lokalförsörjningen i kommunerna.av

Av framgår vidare de allmänna samlingslokalema ärrapporten att
relativt väl fördelade landet. tredjedel lokalbeståndet iöver En är gottav
skick och hög tredjedel i skickhar standard, är acceptabelt ochen en
tredjedel i mindreär skick.gott

den s.k. samlingslokalkön hos Boverket ligger medelstorleken påI
m2mellan 400 och 500 för det bidrag för.de lokaler begärssom

Kartläggningen visar flertalet lokaler inte kommit till ståndhadeatt
statligt finns inte förstöd. behov sarnhällsstöd bara inves-Detutan ett av

teringar, för driftäven och underhåll lokalen. Slitaget är hårt påutan av
samlingslokalerna. Föreningarna har oftast inte för detänresurser mer

nödvändiga underhållet. löpande underhållet därför oftaDet ärmest
eftersatt.

5 Behovet översynav en

Några faktorer påverkar stödet har ändrats. gäller bl.a.Det sta-som
och kommunernas ekonomi. statsfmansiellaDet läget kommertens

sannolikt medföra stödet kommer begränsas.att att att
En utredare bör därför tillkallas för i vilkenutreda utsträckningatt

det hittillsvarande stödet varit kostnadseffektivt liksom analyseraatt
syftet, behovet och ändamålet med sådant stöd.ett

Bostadsutskottet 199293:BoUl5 förutsätter utredningen omfattaratt
inte bara handläggningsreglerde rör samlingslokalstödet.m.m. som
Enligt utskottets mening finns skäl överväga uppdraget inte böratt om
utvidgas så även motsvarande frågor beträffande tillstödet icke-att
statliga kulturlokaler kommer belysas utredningen. finns skälDetatt av

förtalar större enhetlighet mellan de båda stödforrnema bl.a. vadsom en
gäller ansökningsförfarandet.
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enligt meningFrågor stöd till icke-statliga kulturlokaler får minom

tillinom det utredningsuppdiag lämnats den parla-anses rymmas som
mentariska kommitté nyligen fått i uppgift översyngöraatt en avsom

inriktning jfr. dir. 1993:24.kulturpolitikens

6 Utredningsuppdraget

organisationer dir.direktiven till utredningen bidrag till ideellaI om
1992:81 framhålls viktigt mål åstadkomma störredet äratt attett en

föreningslivetssjälvfmansieiing verksamheten och ökagrad attav av
På statsñnansiella läget skall utgångs-självständighet. grund detav

sannolikt måste blipunkten stödet till allmänna samlingslokalerattvara
fårunder kommande år. därför angeläget stödetbegränsat även Det är att

utformning effektiviteten måluppfyllelsen förbättras.sådan och Ut-atten
för-skall inom för fortsatt stödverksamhet göraredaren ramen en en

statligutsättningslös granskning principerna och reglerna för enav
framtiden.stödgivning till olika former samlingslokaler i I samman-av

erfarenheter.bör jämförelse med övriga nordiska ländershanget görasen
redovisa två alternativa förslag.Utredaren skall

första alternativet skall irmebära förutsättningslös prövningDet aven
till vissa avvecklas. Analysenkonsekvenserna stöden helt eller delarom

minskningredovisa tänkbara avveckling ellerbör alla konsekvenser av en
stödet.av

alternativet till samlingslokaler blirandra skall innebära stödetDet att
kvar reformeras.men-

fåUtredaren bör föreslå de ändringar behövs för stöden skallattsom
sådan utformning de blir enkla, ändamålsenliga och kostnadseffek-atten

tiva. framtida regelgivning målen tydliga och mätbara.I bören vara
Reglerna för olika lokalstöd enhetliga. Utredaren bör därvidbör vara

in enhetligt förväga behovet stöd också det gäller lokaler barn-närettav
och ungdomsverksamhet.

Utredaren bör analysera och olika former för finansieringöverväga
byggandet allmänna samlingslokaler. Utredaren bör övervägat.ex.av av

lånefmansiering området sådanär lämplig, eller stöd-om en om en
fonn i framtiden bör kombinerad bidrag.medvara

ñnansieringsvägarAndra kan komplement till kommunalettsom vara
finansiering bör kartläggas. Därvid bl.a. användningen länsstyrel-bör av

för regionalamedel utvecklingsinsatser till detta ändamål studeras.semas
vilka prioriteringar vid för-Utredaren skall bör gällaange som

delningen det framtida stödet. också ställning till påUtredaren bör taav
vilket och i vilka fonner de statliga fördelas.sätt stöden skall Ut-som

beaktaredaren skall behovet lokaler på del kan tillgodosesatt orterav en
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samutnyttjande lokaler ägsgenom kommunen, ellerav försam-som av en
ling, församlingshust.ex. eller nedlagda skolor.

Beträffande allmänna samlingslokaler bör utredaren särskilt överväga
vilka principerna bör för det nuvarande kravet på kommunernavara att
skall bidra med 30 bidragsunderlaget.procent För- och nackdelarnaav
med denna regel bör redovisas. Om denna regel behöver justeras bör
utredaren lägga fram förslag det.om

Det är viktigt samlingslokalemaatt verkligen är allmärma och
anpassade så alla kan nyttja dem.att Utredaren bör därför föreslå hur
anpassningen de allmänna samlingslokalema kan påskyndasav så deatt
blir tillgängliga för med funktionshinder. Utredaren börpersoner även
kartlägga på vilket sätt ungdomars lokalbehov tillgodosetts.

finnsDet rad detaljregler och administrativa rutineren behöversom
granskas. Utredaren bör föreslå de ändringar behövs, föreslåsamtsom
hur uppföljning och utvärdering stödet kan ske.av

Beträffande samordningen stödet till samlingslokaler och stödet tillav
de icke-statliga kulturlokalema bör utredaren samråda med den parlamen-
tariska kommitté 1993:24 gör översyn kulturpolitikens inrikt-som en av
ning dir. 1993:24.

Det bör i övrigt stå utredaren fritt även i andra hänseendenatt än
dem jag berört överväga och komma förslagmednu till förändringar i
frågor kan betydelse för stödet tillsom de allmännavara av samling-
slokalemas och trossamfundens lokaler.

7 Arbetets bedrivande

Utredaren bör i sitt arbete samråda med de myndigheter och organi-
sationer och andra utredningar berörs.som

Utredaren skall beakta innehållet i regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens in-
riktning dir. 1984:5 och EG-aspekter i utredningsverksamheten dir.
1988:43 regionalpolitiskasamt effekter dir. 1992:50.om

Utredaren skall även analysera konsekvenserna sina förslag ettav ur
jämställdhetsperspektiv.

Utredarens arbete skall bedrivas skyndsamt. Arbetet bör därför vara
avslutat den 1 februari 1994.senast
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8 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regering-attnu
bemyndigar chefen för Civildepartementeten

tillkalla särskild utredare uppgiftmed granska de nuvarandeatt atten
principerna för till trossamfun-stöd allmårma samlingslokaler ochstatens

för religiös föreslå principerdens lokaler verksamhet, vilka böratt som
i framtiden,gälla och

besluta sakkunniga, sekreterare och biträde åtatt experter, annatom
utredaren.

Vidare jag regeringen kostnadernahemställer beslutar skallatt att
Utredningarbelasta trettonde huvudtitelns anslag m. m.

9 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Civildepartementet
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Protokollförda sammanträden

Utredningen har haft ll protokollförda sammanträden.

Informationsmöten

Utredningen har två informationsmöten till vilka berördaarrangerat
riksorganisationer och trossamfund varit inbjudna till information och
diskussion.

Hearing

En hearing har anordnats på Framtidens Föreningsliv Framti-temat -
dens samlingslokaler.

Ett 50-tal företrädare för olika organisationer, statliga verk och
myndigheter deltog. Efter inledning Thomas Fürth, forskare vidav
Institutet för framtidsstudier, diskuterades olika frågeställningar på
angivet tema.

Studiebesök och -resor

Under utredningsarbetet har rad studiebesök och genomförts:en -resor
Utredningsmannen, och sekreteriatet har besökt Trångs-experterna

vikens Bygdegård. Vid detta studiebesök medverkade också företräda-
för Glesbygdsmyndigheten.re
Utredningsmarmen och sekreteriatet har besökt Borlänge Folkets

hus och park och Rättsviksparken.
Sekreteriatet har dessutom besökt 35 olika allmärma samlingsloka-

ler och lokaler För olika trossamfund.
Sekreteriatet har gjort studieresa till Finland och träffat bl.aen

företrädare för Undervisningsministeriet och Finlands Hembygdsför-
bund som på finska uppdrag administrerar stödet till före-statens
ningshus. Under besöktes Thorstorps, Gammelgårds ochresan
Fallåkers Föreningshus Helsingfors Folkets hus.samt

Särskilda studier m.m.

På utredningens uppdrag har följande särskilda studier gjorts:

analys de statsñnansiella effekterna vid avvecklingen ellerav- en
kraftig minskning stödet till allmänna samlingslokaler Andersav
Wiklund,
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regional-, arbetsmarknadspolitiska bygdeav-användningen samtav-
for allmärma samlingslokaler och lokalergiftsmedel anordnandet av

Åketrossamfunds religiösa verksamhet Jan-Erik Hassel,för
Sven-Olof Dahlgren,Holmqvist och

i samlingslokaler Erik Lindbergsamnyttjande allmänna samt-

förtrossamfundens lokaler Samarbetsnämndenkartläggning stats-av-
bidrag till trossamfund.

Övrigt

utredningsmarmen sekretariatet varit inbjudnaVid tillfällen har ochtvå
informationsamlingslokaler förtill riksorganisationema för allmänna

diskussion.och
förevarit företrädare för NäringsdepartementetKontakter har med

fortsatti konkurrenslagstiftningen förbeträffande eventuella hinder
samlingslokaler.statligt stöd till allmänna

överläggningar för sekreteriatetmed företrädarehar också skett
kulturpolitiken.för parlamentariska kommitten förden översyn av

fore-forevarit med sekreteriatet för stiftelse- ochKontakter har
ningsskatteutredningen.

Förforevarit med företrädareDessutom har överläggningar bl.a.
för statsbidrag till trossamfund, StatensBoverket, Samarbetsnämnden

Fritidsforum SverigesUngdomsråd, Svenska Kommunförbundet samt
Hembygdsförbund.Fritids- och Hemgárdar och Sveriges
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Svensk författningssamling
Eâiä

F35

SFS 1989: 288
Utkomfrån trycketFörordning
den ljuni 1989stöd till allmänna samlingslokaler;om

utfärdad den 18 maj 1989.

föreskriverRegeringen följande.

Inledande bestämmelser
§1 Enligt denna förordning lämnas statligt tillstöd sådana allmänna

samlingslokaler behövs för det offentliga livet och de kulturellasom
strävandena inom Stödet lämnas formi bidragorten. eller eftergiftav av
äldre statslån.

§2 Plan- och bostadsverket frågorprövar stöd enligt denna förord-om
ning.

Bidrag
§3 Bidrag lämnas i mån tillgång på förmedelav

köp eller nybyggnad sådana samlingslokaler tillgodoser för-av som
eningslivets behov för möten, studieverksamhet,utrymmen kulturellav
verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon liknandeannan
verksamhet,

ombyggnad och standardhöjande reparationer sådanasamlingslo-av
kaler i inte åtgärderna endast är ringasom anges omfattning,om av

handikappanpassning utförs samband medutan åtgärd enligtsom
betalning skulder i vissa fall.av

§4 Bidrag lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som
friståendeär från kommuner och kommunala företag och

arbetar vinstsyfte ellerutansom
arbetar vinstsyfte,medsom om

a lokalen upplåts med nyttjanderätt till aktiebolag, föreningett elleren
stiftelse friståendeär i förhållande frånen kommunersom och kommunala

företag och arbetar vinstsyfte,utansom
b upplåtelsen tid minst 25 år, ochavser en av
c upplåtelsen sker på sådana villkor förmånen bidragetatt kommerav

nyttjanderättshavaren till godo.

Jfr 198889:100bil. 13 64, BoU5,prop. rskr. l2l.s.
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288 vidare1989: § bidrag krävs detSFS För5 att
lokalen,finns varaktigt behovdet ett av

standard,godfylla skäliga krav pålokalen kommer att
användning,allsidigförväntaseller kanlokalen har en

organisation ellervarjetillgänglig förkommer hållaslokalen4. att
ochinomverksamorganiserad verksamhet attär ortenmed somgrupp

villkor.skäligaomfattningopartiskt, i skälig och påskerdetta

påbörjats närharombyggnadsprojiekt§ Bidrag för eller6 ett somny-
endastbidrag, lämnasansökanoch bostadsverket prövarplan- omom

påbörja arbetena.Förhaft synnerliga skälharsökanden att
Förhandsbe-bostadsverketskall plan- ochdet,Om sökanden begär ge

FörepåbörjaFöir arbetenafinns synnerliga skälhuruvida detsked attom
bidragsbeslut.

grundvaloch 2 lämns påi 3 lför åtgärder§ Bidrag sådana7 avsessom
skälig medkostnad ärskall denbidragsunderlag motsvaraett somsomav

fårbidlragsunderlaget det ävenomfattning. ltill projektets ochhänsyn art
förin kostnaderräknas

i byggnad,inrymsungdomsverksamhet, dleförutrymmen sammaom
skötselochsamlingslokalensförutrymmen

gestaltning..utsmyckning ellerkonstnärlig
inräknasi bidragsunderlagetfår ävenprojekt detsärskilt angelägnaFör

inventarier medl beloppanskaffningför motsvararkostnader ett somav
överstigertill inteden del detbidragsunderlaget,20högst procent av

Detbidragsunderlaget därutöver.l0och högst500000 kronor, procent av
fåringår i bidragsunderlagetinventarierförbeloppetsammanlagda som

800000 kronor.överstigaintedock

följande.samlingslokalanläggning läzmnasenligt§ Bidrag till8 en

storlekBidragetsinkl.Anläggningensarea
iutrymmensomavses

Första och27§ stycketl
bidragsunderlaget50l000 kvadratmeterHögst procentav

första1000bidragsunderlagetfor de502000kvadratmeterHögst procentav bidragsunderlaget300kvadratmetrama; procentav
för därutöverarean

fördelasbidragsunderlagetbidragets storlek skallVid beräkningen av
efterproportionellt hela lokalarean.

fårbidragsunderlagetochföreskrifter beräkningNärmare areoravom
bostadsverket.plan- ochmeddelas av

bidrag medlämnar8 komm§ bidrag enligt § krävs det ett9 För att
berät-bidragsunderlagminst 30 detbelopp procent sommotsvarar avsom

enligtstatliga bidraget 8tigar till det

utförssamlingslokalhandikappanpassning§ sådan10 För em somav
bidrag tillåtgärder lämnasbidragsberättigadesamband med andrautan
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hela förkostnaden åtgärderna. Sådant bidrag till SFS 1989:och samlings- 288en samma
fårlokal dock lämnas med sammanlagt höst 100000 kronor, inteom

regeringenmedger annat.
För den del kostnaden inte bidragtäcks enligt första stycketav som av

lämnas bidrag enligt 8 och 9 §§.

§ Bidrag till utgift förll betala skulder samlingslokalatt som avser en
föreliggerlämnas, det svårigheter betala skulderna och detta berorattom

på befolkningsminskning inom eller liknande omständigheter.orten
Bidrag lämnas med högst50 utgiften. För sådantbidrag krävsprocent av

det kommunen lämnar bidrag eller jämförligt stödatt med minst 15
utgiften.procent av

Om finnsdet särskilda skäl, regeringenkan medge bidrag enligtatt
första stycket lämnas med högst65 utgiften och villkorprocent utanav om

bidrag.kommunalt

Eftergift statslånav
§ Eftergift12 fårstatslån lån har beviljats enligt kungörel-av avse som
1957: 367 statslån för anordnande allmänna samlingslokalersen om av

eller motsvarande äldre bestämmelser.m. m.
Eftergift får beviljas om

förväntaskan förlustgöra på grund lånet ochstaten en av
det finns stödja fortsattskäl drift lokalen.att av

Eftergift får dessutom beviljas i förstället bidrag enligt ll svårig-om
heterna betala skulderna beror befolkningsminskningpå inomatt orten

liknandeeller omständigheter. eftergiftFör sådan skall bestämmelserna i
§ tredjel 1 andra och styckenatillämpas.

Eftergift får beviljas andra låntagare kommuner.än

Förfarandet i bidrags- eftergiftsärendenoch
§13 eftergiftAnsökan bidrag eller skall lämnas in till plan- ochom

uppgifter ibostadsverket. Sådana ansökan faktiskarör förhållandensom
skall hedersökanden lämna ochpå samvete.

Ytterligare föreskrifter fåransökan meddelas verket.om av

§14 Om ansökan bidrag till byggnadsprojekt skall sökandenen ettavser
förbinda sig att

utföra projektet inom den tid plan- bostadsverketoch bestäm-som
mer,

iaktta de bestämmelser projektets utförande i övrigt verketom som
meddelar,

lämna fullständigverket redovisning förkostnaderna projektet,en av
verket begär det, samtom

hålla byggnadentillgänglig för sådanbesiktning i l8som avses

§15 Den ansöka bidrag för köp, nybyggnad ellerattsom avser om
ombyggnad samlingslokal innanskall, ansökan lämnas in, hos plan-av en
och bostadsverket redovisa behovet samlingslokaler inom ochortenav
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SFS 1989: 288 lämna översiktlig förredogörelse projektet. Verket beslutar fråganien om
finnsdet behov lokalen och redogörelsen kan läggastill förgrundav om

fortsatt projektering.
frågal mindre ombyggnader får verket bestämma redovisningom att

inte behöver lämnas.

§16 Om plan- och bostadsverket bidraglämna till elleratt ettavser ny-
ombyggnadsprojekt, skall verket meddela preliminärt beslut. Dettaett

frågagäller dock inte i mindre byggnadsprojekt. Plan- och bostadsver-om
får föreskrifterket medddela närmare vad mindre projekt.ärom som

preliminäral det beslutet skall verket vilketmed belopp samtange
vilka förutsättningarunder bidrag kan komma lämnas.att

§17 beviljas i fallNär stöd andra sådanaän i 16§skall endastsom avses
beslut meddelas.ett

§18 byggnadsprojektNär har färdigställts skall byggnadenbesiktas.ett
Besiktning sker på sökandensbekostnad förrättningsmän läns-genom som
bostadsnämndenutser.

Plan- fåroch bostadsverket föreskriftermeddela besiktningen.om

19 § preliminärtOm beslut har meddelats, skall sökanden ansöka om
slutligt beslut den dag verket bestämmer. Bestämmelserna isenast som

fråga13§gäller iäven sådanansökan. Görs inte ansökan inom denom en
tid verket har bestämt, får verket återkalla preliminäradet beslutet.som

slutligt beslut bidrag får meddelasendast byggnadsprojektet harom om
utförts enligt förutsättningarna i det preliminära beslutet. Har projektet

färdigställtsinte i sin fårhelhet, slutligt beslut meddelas, mind-enbartom
hänsynarbetenåterstår och dessa tillmed klimatet eller någonre av annan

anledning inte lämpligen utföraskan i samband övrigamed de arbetena.

§20 Utbetalning bidrag eftersker frånansökan den har beviljatsav som
bidraget. Ansökan skall göras den dag plan- och bostadsverketsenast som
bestämmer. Bestämmelserna i 13§ gäller i frågaäven sådanansökan.om

inteGörs ansökan inom tidden verket har fårbestämt, verketsom
återkalla bidragsbeslutet.

utbetalningEn ansökan bidrag skall avslås, förutsättningardeom av om
förlåg till grund bidragsbeslutet inte längre föreligger.som

§21 Sedan bidrag fårbetalats plan- och bostadsverket beslutaett ut om
återbetalning bidraget helt eller delvis endastav om

oriktiga uppgifter eller på någotmottagaren harsättannatgenom
förorsakat bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats föratt med högt
belopp, eller

bidraget i fall felaktigt har lämnats eller lämnats förannat med högt
belopp och skäligen insettborde ha detta.mottagaren

§22 Plan- och bostadsverkets frågorbeslut i enligt denna förordning får
regeringen.överklagashos
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SFS 1989:288förordning i kraft juli 1989, förordningenDenna träder den l då
till samlingslokaler1987: 3l stöd allmänna skall upphöra gälla.5 attom

fortfarandeförordningen tillämpas i i vilkaDen upphävda dock ärenden
bidrag Före julipreliminärt beslut har meddelats den 1989.lom

regeringensPå vägnar

LÖNNQVISTULF

Nina Pripp
Bostadsdepartementet
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Svensk författningssamling

SFS 1993: 1273
Förordning

. frånUtkom trycketi ändring i förordningen 1989: 288om stöd tillom den7december1993allmänna samlingslokaler;

utfärdad den 25 november 1993.

Regeringenföreskriver i fråga förordningen 1989:288 stöd tillom om
allmänna samlingslokaler

dels i 13- 16,att 18och 20-22 orden plan- och bostadsver-
ket i olika böjningsformer skall bytas Boverket iut mot motsvarande
form,

dels i 18§ ordet länsbostadsnämndenatt skall bytas Bover-ut mot
ket.

Denna förordning träderi kraft den januari1 1994.

På regeringensvägnar

INGER DAVIDSON

Lotty Nordling
Civildepartementet
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@

författningssamlingSvensk
@@

SFS 1989: 271
Utkom fråntrycketFörordning junidenl 1989trossamfund än svenskastatsbidrag till andraom

kyrkan;

utfärdad maj 1989.den ll

föreskriver Riljande.Regeringen

tillämpningsområdeFörordningen m.m.
beviljasstatsbidrag andraförordning tillämpas pä§ tros-Dennal som

trossamfundförsamlingar inom sådanakyrkan ellersamfund svenskaän
föroch lämnassom

verksamhetsbidrag,religiös verksamhet
lokalbidrag,till religiös verksamhetlokaler

utbildningsbidrag.seminarierteologiska m. m.

förordningen med§2 l avses
vilkenverksamhet, i detsammanslutning för religiöstrossamfund: en

församling-samverkandegudstjänster, elleringar anordnaatt grupp aven
trossamfund,ellerar

religiös verksamhet,bedriver lokalsammanslutningförsamling: somen
gudstjänster.ingår anordnavilketi det att

lokalbidragochverksamhetsbidragVillkor för
bestämmelserAllmänna

beviljas till följandefärlokalbidragVerksamhetsbidrag och§ trossam-3
trossamfund, nämligeninomförsamlingar dessafund eller

Anglikanska kyrkan,
Bibeltrogna Vänner,

kyrkan,evangelisk-lutherskaEstniska
Fosterlands-Stiftelsen,Evangeliska4.

Frälsningsarmén,
Helgelseförbundet,

i Sverige,församlingarnaislamiska7.
i Sverige,församlingarnajudiska

i Sverige,Metodistkyrkan

Jfr l98889: |00 bil. 15, KrUl0, rskr. lll.
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SFS 19393271 Ortodoxa10. och österländska kyrkors ekumeniska råd,
Pingströrelsen,ll.
SjundedagsAdventistsamfundet,12.

l3. Stockholms katolska stift,
14. SvenskaAlliansmissionen,
15. SvenskaBaptistsamfundet,

Missionsförbundet,Svenskal6.
l7. Ungerska protestantiska kyrkan,

Örebromissionen.18.

Särskilda bestämmelser verksamhetsbidragom
§4 Verksamhetsbidrag beviljaskan till
lokal verksamhet,-
central verksamhet, och-
etablering.-

§ lokalBidrag till verksamhetS får beviljas församlingar behöversom
bidraget för kunna gudstjänster,hålla själavård erbjuda liknandeochatt ge
religiösa tjänster.

§6 Bidrag till central verksamhet får beviljas trossamfund med svag
ekonomi.

Bidraget får inte överstiga tiondel de sammanlagdabidrag till lokalen av
verksamhet under verksamhetsår beviljats församlingar inomettsom
trossamfundet. Detta gäller dock inte trossamfund huvudsakligensom
betjänar invandrare.

§ Etableringsbidrag får7 under högst beviljasår trossamfund ellertre ett
församling huvudsakligen betjänar invandrare och behöveren som som

bidraget för kunna bygga central eller lokal verksamhet föratt upp en
invandrare.

Ett sådant bidrag får beviljasäven andra trossamfund Församlingareller
inom trossamfundandra än i 3 regeringen medger det.som anges om

Särskilda bestämmelser [akabidragom
8 § Lokalbidrag får beviljas församlingar behöver bidraget för attsom
kunna förhålla lokaler religiös verksamhet.

9 § fårBidrag beviljas för att
anskaffa lokaler nybyggnad eller köp,genom

eller församlingenslokaler,bygga rustaom upp
församlingens lokaler till handikappade,anpassa

skaffa inventarier4. lokaler anskatfas,när byggs eller rustasom upp.
Bidraget får inte beviljas för lokaler och inventarier för vilka statsbidrag

förordningenbetalas enligt 1987: 315 statligt till allmännastödom sam-
lingslokaler.

§10 Bidrag för anskaña, bygga eller fleraatt ellerrustaom upp en
för församlinglokaler får beviljas med högst trettio deen procent av

2 kostnader kan skäliga för åtgärderna, dock högst 700000 kro-som anses
nor.
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§ srs 1939:Bidrag för 27111 tilllokal handikappade får beviljas medatt anpassaen
belopp förmotsvarande kostnaden åtgärden, dock högst 100000 kronor.

§ Bidrag för skaffa12 inventarier får inte överstiga tjugofematt procent
det bidrag församlingen beviljas för anskaffa, bygga ellerattav som om

lokalerna.rusta upp

§13 Lokalbidrag får beviljas med högre och högrebelopp änprocentsats
föreskrivs i 10 och 12 §§, frågadet är gudstjänstlokalersom om om som

förbehövs församling huvudsakligen betjänar invandrare. Därviden som
skall särskild hänsyn till församling samverkar med någontas en som

församling.sådanannan

Villkor för utbildningsbidrag
Teologiska seminarier

§ Utbildningsbidrag14 får beviljas till teologisk utbildning anord-som
vidnas

Betelseminariet,
Helgelseförbundets missionsskola Götabro,
Johannelunds teologiska institut,

4. Korteboskolan,
Överås,Metodistkyrkans teologiska seminarium

Svenskamissionsförbundets teologiska seminarium.
fårDessutom särskilda bidrag beviljas för högskoleanknuten utbildning

anordnas vid dessaseminarier.som

Utbildning för andlig vård vid sjukhus
§ Bidrag får15 beviljas till sådanutbildning förpersonal andlig vårdav
sjukhus,vid anordnas för flera trossamfund.gemensamtsom

Beslutandemyndighet
§16 statsbidragFrågor enligt förordningdenna prövasom av samar-

betsnämnden för statsbidrag till trossamfund.
Ansökan statsbidrag hosgörs nämnden.om

Närmare föreskrifter
§17 Samarbetsnämndenfår meddela föreskrifternärmare förutsätt-om

ningarna för bidrag enligt förordning.denna

Överklagande

§18 Samarbetsnämndens ibeslut ärenden enligt förordningdenna får
inte överklagas.
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SFS 1989:271 förordningDenna i kraftträder den julil 1989, förordningendå
1974: 404 statsbidrag till vissa trossamfund skall upphöra gälla.om att

På regeringensvägnar

WALLSTRÖMMARGOT

Göran Göransson
Civildepartementet

NorstedtsTryckeri,Stockholm1989
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Bilaga 4

Beskrivning riksorganisationernaav
för allmänna samlingslokaler samt
de statsbidragsberättigade trossam-

funden
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Förord

finns fyra riksorganisationer för de ocheller förvaltarDet ägersom
allmänna samlingslokaler. 2 600 lokala föreningar motsvarande är

Riksorganisationemaanslutna till riksorganisationer.någon dessaav
Samlingslokalorganisationemasbedriver visst arbete iett gemensamt

Samarbetskommitté Samsam.

statsbidrag via Samarbetsnämnden för35 olika trossamfund får stats-
SST. ñnns 3 500 församlingarbidrag till trossamfund Det drygt

trossamfund.motsvarande inom dessa

beskrivning riksorganisatio-I denna bilaga kortfattad delsges en av
via SST.dels de trossamfund får stödnema, som

riksorganisationema inhämtatsUnderlaget för beskrivningen harav
från berörda organisationer. Därefter har sekreteriatet bearbetat och
sammanställt materialet.

Beskrivningen trossamfunden författats utredningenshar expertavav
Sven-Eric Andersson.
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Riksorganisationer för allmänna samlingslokaler
Bygdegårdamas Riksförbund

1944 bildades Bygdegårdamas Riksförbund, BR.
Bygdegårdarnas Riksförbund, partipolitisktär religiöstochsom

obundet, har till ändamål

riksorganisation för landets bygdegårdsföreningaratt och di-vara
strikt liknandepå grunder verksamma föreningarsamt och
sammanslutningar,

verka för främjandet föreningsägda allmännaatt samlingslokaler,av

aktiva instatser för decentraliseradatt kulturverksamhetgenom en
medverka till kulturell jämlikhet, samt

i övrigt verka i enlighet förbundetsmedatt stadgar och program.

Förbundet består drygt 0001 bygdegårdsföreningar ellerav motsva-
rande. Merparten anslutna föreningar ideella föreningar.är Mångaav

de äldre föreningarna organiseradeär ekonomiska föreningar.av som
Förutom de lokala föreningarna är åtta riksorganisationer anslutna

till BR: Centern, Centerkvinnoma, Centerns Ungdomsförbund, För-
bundet Vi Unga, Jordbrukareungdomens förbund, Lantbrukamas Riks-
förbund, Riksförbundet 4 H och Studieförbundet Vuxenskolan.

De lokala föreningarna är sammanslutna i 24 distrikt i desom
flesta fall omfattar Bygdegårdamas Riksförbundett har med-
lemmar med spridning helaöver landet, med särskild tonvikt på
jordbruksbygdema.

Det lokala arbetet sker till övervägande del med frivilligt och
ideellt arbete. I några föreningar finns vaktmästare motsvarande
anställd på deltid. Arbetet i distrikten sker frivilligtmed och ideellt
arbete med viss administrativ service från Studieförbundet Vuxensko-
lan eller Lantbrukamas Länsförbund. På förbundskansliet finns tio
anställda.

Den centrala verksamheten finansieras med medlemsavgifter, stat-
liga och andra anslag försäljning och tjänster. Medlems-samt av varor
avgiftema täcker cirka 15 % riksorganisationens kostnader.av

Medlemsavgiften till riksorganisationen är baserad på dels fast,en
dels rörlig del. Den fasta avgiften f.n.är 500 kronor förening.en per
Den rörliga delen baseras på antalet kvadratameter samlingslokalyta,
f.n. kronorkvm.4

BR tidningen Bygdegården fyra år.utger nummer per
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beslutandeförbundets högstaförbundsstämma varje år. Denhar ärBR
för distrikten.Till valda ombudkallasstämmanorgan.

styrelseutbildningenutvecklaframtidsuppgifterViktiga attanses vara
opinionsbildningen förföreningskassörema ochdäribland för sam-

och i föreningsregi.fritidsverksamhetkultnr-nyttjande samt

RiksorganisationHusFolkets

FHC,Centralorganisation,Husföreningamas1932 bildades Folkets
FHR.Riksorganisationtill Folkets Husföregångarevarsom

villdemokratiska arbetarrörelsenfrån densina ideal hämtadeMed
ochfrämja yttrande- mötes-Riksorganisation FHRHusFolkets

kulturell och ideellallsidigt föreningslivfriheten, samtett annan
folketshusidén påändamål företrädaharverksamhet. FHR attsom

riksplanet.
föreningar ochsamlauppfylla det ändamåletskall förFHR att

samlingslokaler åtupplåtaändamålsammanslutningar ärandra attvars
nationalitet,sammanslutningarenskilda ochalla oavsett ras,personer

politisk uppfattning.religion ellerspråk,
före-till De flesta anslutnaanslutna FHR.700 föreningarDrygt är
före-i sin har det lokalaföreningar,ekonomiskaningar är tursom

ihus-föreningar finnsFolketsningslivet medlemmar. runt omsom
Folkparkemaanslutna tillföreningar ocksåEtt mindre antal ärlandet.

folk-ägerförvaltaravsnitt, eftersom de ocksåi Sverige, nästa ense
park.

varje region finns detHus-regioner. Ifinns nio FolketsDet en
ombudsman.

högstaorganisationensfjärde kongress,år har FHR ärVart som
Åren inkallas representantskap.beslutande däremellan ettorgan.

450 Folketsomfattande. I cirkafrivilliga ideella arbetetDet och är
Cirka 250 föreningar harfrivilligt ideellt.sker allt arbete ochhus an-

heltids- ochdeltids-omfattning, från flerapersonal i varieradställd
halvtid. de lokalaföreståndarevaktmästare på Inomtjänster till en

20-tal000 anställda. Centralt finnshusenfinns cirka 3Folkets ett
tjänster.

medlemsavgifter,finansierasRiksorganisationens verksamhet av
från försäljning ochintäkterstatliga och andra anslag samt av varor

tjänster.
vissmedlemsavgift baserad påAnslutna föreningar betalar pro-en

till minst 633 kronor ochsin omsättning. Avgiften uppgårcent av
förening. Av riksorganisationens123 000 ochhögst kronor årper

medlemsavgifter cirka 40 %.inbetaladeverksamhet täcker
år.tidningen hus sexFHR Folketsut nummer perger
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utvecklastyrelseutbildning ochFramtidsfrågoma attanses vara
balans.ekonomisk ochhjälpmedel för kontroll

i SverigeFolkparkema

Sverige, FolketsFolkparkema itill1906 bildades föregångaren
Centralorganisation, FPC.Parkers

ideell före-Sverigeifirma Folkparkema ärFöreningen, är envars
ning med ändamål

nöjesan-fritids- .ochfolkparker,sammanslutningutgöraatt aven
verksamhetbedrivervinstintressevilka enskiltläggningar, utan
med kom-tillsammansellerfolkrörelsema,med stöd genomav

tillvaratagandeochi eller för samarbeteallt gemen-avmuner
intressen,samma

ochfritidsverksamhet, dansinrymmai sin verksamhet teater,att
underhållning,sceniskannan

nöjeslivet,inom fritids- ochstandardför högverkaatt en

förmedling ochvillkor vidfördelaktigamedverka tillatt engage-
artister och musiker,skådespelare,mang av

biträda vid plane-uppgifter och medlemmarnainsamla statistiskaatt
fritids- nöjesanläggningar,ochutförandering och av

förhandlingar angående anställda och derasavtal medbiträda vidatt
organisationer, samt

bedriva härmed förenlig verksamhet.att

till Folk-anslutna165 lokala föreningar i landet ärrunt somom
finns ocksåföreningar deti Sverige.parkema De flesta ideellaär men

mindre antalfå medlemmar. Ettnågra aktiebolag stiftelseroch ärsom
förvaltar Folketsde ocksåföreningar också till FHR dåär anslutna ett

hus.
i regioner.Folkparksföreningarna samverkar 8

organi-till och denfjärde folkparkema kongress ärVart år samlas
sationens högsta beslutande organ.

däribland de arbetar medCentralt finns 40-tal anställda,ett som
anställda, det arbetet skeranistförmedling. i regionerna ñnns ingaUte

i varieradfrivilligt ideellt. enskilda Folkparkema haroch De om-
enbart frivilligtfattning spännvidden frånanställd personal, är stor;
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ideelltoch arbete till den folkparken med många anställda, såvälstora
heltidsarbetande säsonganställdasom osv.
Folkparkema i Sverige finansierar sin verksamhet till 50%över med
medlemsavgifter. Därutöver får organisationen i något mindre ut-
sträckning intäkter från produktioner.egna

Anslutna föreningar betalar medlemsavgift baserad på bruttoom-en
sättningen med minst 2 % basbeloppet och medmest ettav som
basbelopp.

Framtidsfrågoma för Folkparkema i Sverige är öka barnverk-att
samheten, fler ungdomar till arbete i park föreningochengagera samt
utbildning styrelserna.av

Riksföreningen Våra Gårdar

Ordenshusens Riksförening konstituerades 22 februari 1942. 1953 än-
drades till Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsensnamnet
allmänna samlingslokaler VG.

Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna sam-
lingslokaler, intresseorganisationär och serviceorgan för nykter-etten
hetsrörelsens fastigheter lokaleroch i Sverige.

Våra Gårdar har till ändamål

värna de allmänna samlingslokaleratt nykterhetsrörelsenom som
förfogar över och stimulera tillkomsten av nya,

medverka till nykterhetsrörelsensatt samlade fastighets-att och
lokalbestånd utvecklas i positiv riktning, samt

verka för fler helnyktra miljöer etableras iatt landet.att

Våra Gårdar skall ledas och förvaltas enligt de principer efter vilka
den samlade nykterhetsrörelsen Sverigei arbetar.

700 föreningar, såväl ekonomiska ideella, är anslutna till Vårasom
Gårdar. Våra Gårdar har medlemmar helaöver landet. Länsvis är
föreningarna sammansluma i distrikt.

På riksnivå finns kansli med nio anställda. Distriktensett personer
arbete sker på frivillig ideelloch basis. Undantagsvis kan det lokalt
förekomma anställda lokalföreståndarevaktmästare. I ungefär halva
medlemskåren, finns deltidsanställda lokalvårdare.

Våra Gårdars verksamhet finansieras med medlemsavgifter,
statliga och andra anslag försäljning tjänster.och Cirkasamt av varor
10 % Våra Gårdars centrala kostnader täcks medlemsav-av genom
gifter.
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brandförsäkrings-samlingslokalensMedlemsavgiften baserad påär
2 400avgiftenoch den högstaMinimiavgiften 150 kronorvärde. är

kronor.
styrelseutbild-framtiden:viktiga föruppgifterFrämst tre somanges

opinions- kontaktarbeteochanvändningning, utveckla lokalemas samt
ställning i samhället.helnyktra miljönsFör stärka denatt

Trossamfunden

trossamfundSST. Dessastatsbidrag viafårtrossamfund35 olika
kartläggningSST:sbetjänade. I836 130tillsammansredovisar av

har drygtförsamlingarna totaltframkommerlokalertrossamfundens att
kyrkormoskéersynagogor.3004

kyrkanAnglikanska

3 000betjänade:Antal ca

engelskafor dentillståndFredrik I1741 Kung27 augustiDen gav
deoffentlig gudstjänst påSverigekyrkan i hållareformertaoch att

kyrkor.byggaspråken och attegna
vidTullpackhuseti GöteborggudstjänstlokalenförstaDen var

AndrewssStnuvarandeSmedjegatan. DenochHamngatanNorra
engelskalltid funnitsSedan 1747 har det1857.Chruch byggdes en

fråni kyrkan kommerMedlemmarnapräst.
brittiska samväldet.främst från15 länder

brittiskförst 1849 stadigvarande präst.Stockholm tillsattesI en
Sigfrids flyttades kyrkan,St kyrka. 1913och1866 invigdes St Peter

samlings-där den Kyrkanden plats står. ärför tillsten,sten ennu
amerikanskasamväldesländer och for mångaför minst åttapunkt

isysterkyrkanliksomkyrkan,Under harmedborgare. årsenare
afrikanska invan-blandverksamhetsfáltGöteborg, funnit viktigtett

i Sverige.drare
Europe,inGibraltarstiftetkyrkorna tillhör anglikanskaBåda det

Sverige.regelbundetbesökerbiskop har sitt i London. Hansätevars

BVMissionssällskapet Bibeltrogna Vänner,

Antal betjänade: 4 522

Fosterlandsstiftelsen,Evangeliska1909 efter uteslutningBildades ur
EFS.
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BVs uppgift är verka för Kristi rikes tillväxtatt och bekämpa all
slags och förnekelse, förbli vid denotro Kristi kyrka tidernaatt av
igenom orubbligt fasthållna sanningen hela Bibeln alltigenom äratt
Guds ofelbara 0rd med oinskränkt auktoritet. Ansluter sig fullt tillut
den evangelisk-lutherska bekännelsen.
BV har 100 lokala organisationer. Samarbetar med Lutherska kyrkor i
Eritrea, Etiopien och Kenya.

Estniska Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Sverige, EELK i Sverige

Antal betjänade: 14 097

Bildades 1943. Kyrkans uppgift är samla estländare utanför hem-att
landet i estniska evangelisk-lutherska församlingar för förkunnaatt
Guds ord på modersmål, förrätta dop, konñrmation, vigsel och
jordfástning, dela Herrens Heliga Nattvard, själavård,ut utöva göra
hembesök och bedriva församlingsarbete.m m

EELK har 10 församlingar i Sverige. Dess regionala heterorgan
kontrakt och omfattar hela Sverige.

Ingår i och samarbetar med Kyrkomas Världsråd och Lutherska
Världsförbundet.

Lettiska Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Sverige, LELKA-SV

Antal betjänade: 2 149

LELKA-SVs uppgift är upprätthålla den religiösaatt gemenskapen
bland letter i Sverige enligt evangelisk-lutherska trosgrunder genom
förkunnandet Guds 0rd på lettiska själavård och kyrkliga för-samtav
rättningar enligt från hemlandet hävdvunna traditioner.

LELKA-SV har 11 lokala församlingar och samarbetar med Lett-
lands Evangelisk-Lutherska Kyrka i exilen och med den lettiska
Evangelisk-Lutherska kyrkan i Lettland.

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS

Antal betjänade: 45 399

EFS bildades 1856 nybildning missionsorganisation.genom av en
Dess uppgift är på den evangelisk-lutherskaatt bekännelsens grund
främja Kristi rikes tillväxt. Enskilda och föreningar stöder arbetet ge-

insatser och gåvor. EFS arbetar isåväl Sverige i u-ländema.nom som
EFS har 650 lokala föreningar regionalaävensamt organ.
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1902 bildade EFS speciell ungdomsorganisation, De Ungasen
Förbund, DUF, 1961 EFS Ungdomsförbund.antog namnetsom
1971 skedde integration med EFS med bl årsmöte ochgemensamten a

styrelse.gemensam
Samarbetar med Lutherska Världsförbundet och Evangeliska

Alliansen.

Frälsningsarmén, FA

Antal betjänade: 27 831

Bildades 1882. The Salvation Army bildades 1865 i England av
William Booth.

FAs främsta mål är evangelisera, vinna människor för Gudsatt
rike. Detta mål i blickpunktenår inom alla Frälsningsarméns arbets-
grenar.
FA har 194 lokala kårer regionalaävensamt organ.

Samarbetar med The Salvation Army, arbetar i 98 länder.som

HelgelseförbundetFribaptistsamfundet, HFFB

Antal betjänade: 11 032

HF bildades 1887. Förbundet växte fram väckelserörelse iur en
Närke. Fribaptistsamfundet 1872uppstod på grund teologiskaav
meningsskiljaktigheter inom Svenska Baptistsamfundet. 1994 slogs de
båda samfunden till I-IFFB.samman

IFIFFBs första främsta uppgiftoch föraär människor till påatt tro
Kristus och bygga Hans församling, socialagöra insatseratt attupp

behovnär föreligger och långt möjligt integrera insatserdessa i det
evangeliska arbetet.

De islamiska församlingarna

På uppdrag SST har Centrum för studier Kulturkontakt ochav av
Internationell Migration KIM vid Göteborgs universitet gjort en
undersökning antalet betjänade muslimer i Sverige.av

Utifrån undersökningen har SST fastställt antalet betjänade musli-
till 60 000.mer

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige FIFS

FIFS bildades 1974 och har 30 lokala församlingar och Centra i Sveri-
ge.
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dennaenda Gud, Allah, skaparenpå denIslam bygger på tron av
profeter.och på alla Hansendast Honomvärld, dyrkan tronav

sina med-relationerna medförbättraFIFS vill alltjämt främja och
trosföreställningar.trossamfund ochmänniskor från andra

införmedlemsorganisationematill uppgift förenaFIFS har att ge-
islamiskaoch förstärka derasfrämja, bevaramål attgenommensamma

andliga och materiellagemenskapersför muslimskaidentitet; arbetaatt
islamisk utbildning.ungdomarmuslimska barn ochvälfärd attsamt ge

Sverige IKUSKulturcenterunionen iIslamiska

Församlingar iFörenade IslamiskautbrytningBildades 1984 urgenom
Sverige.

Sunniislamoch företrädauppgift i Sverige bevaraIKUS är att
fyra lagskolorna,deDjemaahAhl-i-Sunnah waUl utgörs avsom

muslimskaförfostra, undervisa ochframför allt taatt ansvargenom
i Sverige.och ungdomar,barn växer uppsom

13 organisationer.IKUS har lokala
Canada, Asien ochi USA,systerorganisationer Europa,Har

Australien.

Muslimska Förbund SMUFSveriges

1982, 22 lokala församlingar.SMUF bildades har
denna värld,enda Gud, skaparenIslam bygger på påtron aven

profeter endastalla hansdyrkan endast honom och påtron somav
mänskligheten;till hela bevarandethans tjänare och budbärare av

gärningar.denna islam, i tankar, ord ochtro,
sinaalltjämt främja och förbättra relationerna medSMUF vill

trossamfund och trosföreställningar.medmänniskor från andra
Islamiska Församlingar i SverigeSMUF samarbetar med Förenade

ungdomsförbund. SMUF och FIFSSveriges muslimskaFIFS samt
1990.bildade Sveriges Muslimska Rådgemensamt

CentralrådetJudiska i Sverige

Antal betjänade: 9 910

judiska församlingarna iBildades omkring 1951 beslut deavgenom
Sverige.

erfarenheter söka samordnaRådets ändamål utbyta ochär att ge-
till främjande judiskt församlingsliv ochangelägenhetermensamma av

till myndigheterföreningsliv i Sverige, yttrande hosatt samtavge
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myndigheter bevaka judiska frågor eller ärenden betydelse förav
Centralrádets medlemmar.

Fyra församlingar anslutnaär till Centralrådet.
Centmhådet samarbetar med European Coucil of Community

Services och World Jewish Congress.

Metodistkyrkan i Sverige, MK

Antal betjänade: 9 222

Bildades 1876. Ursprunget The Methodist Church i England,var som
grundades i mitten 1700-talet.av

Metodistkyrkan är kyrkosamfund med uppgift spridaett att
evangelium vinnaoch människor för Gud.

Metodistkyrkan har 75 församlingar.lokala
MK samarbetar med Nordiska Ekumeniska Institutet, Metodistkyr-

kans Europaråd, World Methodist Council och Conference of
European Churches, CEC, delär United Methodistsamt en av
Church, UMC, i USA.

Armeniska apostoliska kyrkan

Antal betjänade: 2 500

Kyrkan har församlingar i Stockhohn och Uppsala.

Bulgariska-ortodoxa församlingen, BOF

Antal betjänade: 700

Bildades 1980. BOFs uppgift förena alla ortodoxtroendeär bulgareratt
basispå nationella och religiösa traditioner.av
BOF har två lokala organisationer, finns i Stockholm ochsom

Malmö.
BOF är del den Bulgariska ortodoxa kyrkan och deltar i allaen av

former internationellt och ekumeniskt samarbete.av

Estniska Ortodoxa kyrkans synod

Antal betjänade: 1 080

Bildades 1948 utnämning Metropoliten Aleksander, kyrkansgenom av
överhuvud. Den estniska ortodoxa kyrkans synod i Estland grundades
1923.
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kyrklig ledning ochuppgiftEstniska Ortdoxa Kyrkans utgöraär att
i Sverige,församlingarkyrkanssammanhållning estniska ortodoxaav

Australien.USA ochTyskland, Canada,England,
finns i Stock-i Sverige. DeförsamlingarKyrkan har fyra lokala

Halmstad.Göteborg, Norrköping ochholm,

Etiopisk-ortodoxa kyrkan

500Antal betjänade: 1

i flerafilialverksamheti Stockholm ochförsamlingKyrkan har en
ibl Göteborg.kommuner, a

Finsk-ortodoxa kyrkan

500Antal betjänade: 2

förvalta denförkunna ochuppgiftBildades 1958. Kyrkans är orto-att
Sverige från Fin-flyttat tillför de finnarkyrkans budskapdoxa som

ochdet heliga dopetoch demortodoxa församlingarlands som genom
gemenskap.upptagits i församlingensMirrhasmörjelsen

i SverigeOrtodoxa församlingenHuvudorganisationen Finskaär
i Grekisk-ortodoxa Metropo-och ingårmed Stockholm centralortsom
Västsveriges Finsk-ortodoxaSverige Skandinavien.litdömet ochav

huvudorganisa-tillhörkyrkligt samfundförsamling lokaltär ett som
tionen.

SkandinavienSverige ochvälsignelse MetropolitenPå avav
med ortodoxa försam-församlingen goda förbindelserupprätthåller

Finlands Ortodoxa Kyrkaslingarna och klostren i Finland genom
ärkebiskop.

Skandinavien,Sverige ochGrekisk-Ortodoxa Metropolitdömet av
Grekisk-Ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 17 500

Ekumeniska Patri-Metropolitdömet bildades 1969 beslut detgenom av
i Konstantinopel.arkatet

uppgift bedriva religiös verksamhet bland grekisk-Kyrkans är att
ortodoxa i Sverige och Skandinavien.

Grekisk-Ortodoxa fyra lokala församlingar i Sverige.Kyrkan har
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Koptisk-ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 863

1993 kyrka iKyrkan har församling i Stockholm och sedan egenen en
Gudstjänster firas i andra kommuner.Hägersten. även

Kristi Förklarings Rysk-ortodoxa kyrkanortodoxa kyrka

Antal betjänade: 2 500

Sverigesfreden i Stolbova DenBildades 1617 år. ärsammagenom
inrättadförsta icke-lutherska församling och den äldsta ryska kyrkan

efter Venedigs grekiska kyrka Västeuropasutomlands nästsamt --
äldsta ortodoxa kyrka.

tilltill ändamål förena i Sverige boendeKyrkan har att personer
ochortodox trosbekännelse utdelande de heliga sakramentengenom av

frälsning.gudstjänsten för emäende deras personligaavgenom
Örebro,församlingar, ochlokala finns i BoråsKyrkan har tre som

Göteborg.
ÄrkestiftetOrtodoxa iKyrkan ingår i det Ryska Västeuropa, som

Ärke-Ärkebiskopeni Konstantinopel. ochunderställt Patriarkatetär
i Paris.stiftets styrelse ñnns

MOKkyrkan,Makedonsk-ortodoxa

000Antal betjänade: 7

ändamålBildades är förena Sverige1973. MOKs i boendeatt personer
till trosbekännelse utdelande heligaortodox de sakramentengenom av

gudstjänstoch för deras personliga frälsning.emåendegenom av
Kyrkan Sverige, i Göteborg och ihar två församlingar i enen

Malmö.
Samarbetar med i Sverige och i utlandetalla kyrkorortodoxa

grundade enligt kanoniska regler.

Rumänsk-ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 7004

Kyrkan församlingar Stock-har i Sverige; i Göteborg, Malmö ochtre
församlingarholm. Dessa ñlialverksamhet i flera andra kommu-har

ner.
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Serbisk-ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 26 000

Bildades 1973. Kyrkans uppgift betjäna och bevara denär ortodoxaatt
och kulturen.tron

Kyrkan har fyra lokala församlingar regionalaävensamt organ.
Är medlem i World Council of Churches Serbiska Ortodoxagenom
Stiftet för Västeuropa.

Svenska Ortodoxa Prosteriet

Antal betjänade: 9621

Prosteriet grundades 1976 sammangående de två dågenom av
existerande svenskspråkiga Ortodoxa församlingarna. Prosteriet
erkändes år Biskop Lavrentije Väst-EuropaBeogradssamma av av
Patriarkat.

Målsättningen bereda ortodoxa troende i Sverigeär möjlighetatt
sin i Sverigeutöva på det språk, naturligt förär dem.att tro som

Prosteriet har församlingar i Kristianstad och Göteborg. Tillsam-
har dessa församlingartvå 15 utposter.mans

Prosteriet är kyrkorättslig synpunkt underställt Stiftet förur
Skandinavien och StorbritannienBeograds Patnarkat. Biskopen har

i Stockholm.säte

Syrisk-ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 26 000 1989-12-31

första Syrisk-ortodoxaDen församlingen grundades 1967 i Sverige. I
samband med invandringen medlemmar från Mellanöstern bildadeav

Ärkestiftet1969 det syrisk-ortodoxa i Sverige, Scandinavien ochman
ÅrEngland. 1987 bytte ärkestiftet till den nuvarande benäm-namn

Ärkestiftetningen, Syrisk-Ortodoxa i Sverige Scandinavien.och
Den syrisk-ortodoxa kyrkan bland deär äldsta kristna kyrkorna

grundades aposteln Petrus i Antiokia. Den har bevarat desom av
gamla kyrkliga traditionerna sedan kristendomens början. Dess språk

syriskaär det språk talades Jesus.som av
Ärkestiftet består 23 lokala församlingar. Till dessa försam-av

lingar hör även ungdomsföreningar kvinnokommittéer.och för-I
samlingarna bedrivs också språklig träning, sociala och kulturella
aktiviteter.
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Ärkestiftet bedriver projektarbete samarbete med Hagabergsiett
folkhögskola, Svenska kyrkan däroch andra utbildarorgan, man
syrisk-ortodoxa ungdomar på folkhögskolan.

ÄrkestiftetVidare samarbetar Europeiskamed SKR, kyrkorádet,
World Coucil of Churches och andra trossamfund i Sverige. Förutom
här redovisade församlingar finns församlingar direktantal underett
palriarkatet i Damaskus.

Österns Öst-assyris-apostoliska katolska assyriska i Sverige,kyrka
ka kyrkan

Antal betjänade: 8281

Grundades i Sverige 1970. Dess uppgift för andligtverka stöd,är att
och språk.tro
Kyrkan har sju lokala församlingar. De finns i Stockholm-Eskilstu-
Jönköping, Skövde, Göteborg-Trollhättan, Linköping-Norrköpingna,

och Tibro. Det finns 3 och 12 diakoner.präster
Kyrkan har kyrkbyggnader: Tibro, Skövde och Jönkö-tre egna

ping-

Pingströrelsen

Antal betjänade: 151 255

1901 bildades pingströrelsens första fria församling i Sverige, som
följdes flera. bildades delsDe nyomvända, dels uteslutnaav av
medlemmar från andra samfund, dels sådana själva lämnadesom
samfunden. FiladelñaBaptistforsamlingen, i Stockholm, uteslöts från
Svenska Baptistsamfundet 1913, varigenom Pingströrelsen blev en
självständig rörelse.

Pingströrelsens uppgift iär förkunna evangelium till människoratt
Sverige och u-länder, bedriva ñlantropiskt i Sverigearbete liksom
skol- förlagsverksamhet.och

u-landI bedrivs utöver evangeliskt arbete social verksamhet med
skolor, sjukvård, barnhem, hjälp katastrofervid utvecklings-samt
arbete.

Pingströrelsen driver radiornission, sänder 60 tillpå språksom
cirka 100 länder och fem folkhögskolor TV-bolag ioch TV-INTER
med teknik och produktion.egen

Pingströrelsen har 508 lokala församlingar.
Samarbetar med lokala pingstförsamlingar och pingstsamfund över

hela världen, där sådan verksamhet ñnns.
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Romersk-katolska kyrkan

Antal betjänade: 148 440

Bildades 1783 toleransedikt 1781 givitsedan Gustav IIIs romersk-
tillstånd i Sverige enligt vissakatolska kyrkan verka bestämmelser.att

Romersk-katolska Ansgars mission 800-kyrkan grundades pågenom
l00-talet.talet och mission från England pågenom

gudstjänstKyrkans uppgift samla människor till bön, ochär att
förförsamlingsgemenskap arbeta för människovärdigt liv alla.samt ett

37 församlingar regionalaKyrkan har lokala ävensamt organ.
Romersk-katolska i Sverige till Vatikanen ikyrkan knuten Romär

sitt stift, Stockholms stift, omfattar Sverige.katolska helagenom som
Genom den internationella be-romersk-katolska kyrkans karaktär

drivs samarbete antal internationella organisationer,med ett stort
ordnar m m.

Sjundedags Adventistsamflmdet

Antal betjänade: 8564

Bildades 1880. AdventistsamfundetDet internationella grundades
1863.

Samfundets ändamål i Sverige länder förkunnaoch andraär att
Jesu Kristi evangelium, barmhärtighet, lindra lidande och nödövaatt

befrämja livsstil i kristenhälsosam anda.samt att en
Samfundet har 43 lokala organisationer.
Samarbetar med Seventh-day Adventist Church i USA.med säte

Svenska Alliansmissionen

Antal betjänade: 24 714

Bildades 1853 under Jönköpings Traktatsällskap. Namnetnamnet
ändrades 1860 till Jönköpings Missionsförening. Nuvarande namn

1919.antogs
SAMs uppgift i ord och gärning förkunna evangeliumär att om

KristusJesus och så verka för Guds rikes tillväxt i Sverigesåväl isom
andra länder.

SAM har 250 lokala organisationer regionalaävensamt organ.
Alliansmissionen Internationalsamarbetar med Federation of Free

Evangelical Churches, IFFEC och Lausannerörelsen.
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Svenska Baptistsamfundet

Antal betjänade: 32 652

Grundades 1857 för samverkan mellan baptistförsamlingar, som
bildats 1848.sedan

SB kristet samfund, består församlingarär lokala medett som av
uppgift Bibelns i enlighetpå grund och med baptistisk trosáskåd-att
ning verka för Kristi rikes utbredande inom och Sverige.utom

SB har 312 lokala församlingar distrikt.17samt
SB samarbetar Europeiska Baptistfederationenmed och Baptister-
Världsallians.nas

Svenska Missionsförbundet

Antal betjänade: 152 880

Bildades 1878 utbrytning Evangeliska Fosterlandsstiftelsengenom ur
och nybildning församlingar.av

Svenska Missionsförbundet kristet trossamfund,är ett en samman-
slutning församlingar uppgiftmed Kristi evangelium käntgöraattav
och i Sverige och i andra länder.trott

Förbundet 957har lokala församlingar elva distrikt.samt
Missionsförbundet samarbetar med självständiga systerkyrkor i

Ecuador, Zaire, IndienJapan, Kongo, och Pakistan. Samarbetar också
med Europeiska Kyrkokonferensen, Kyrkornas Världsråd, Reformerta
Kyrkornas Världsallians och Internationella Federationen Friaav
Evangeliska Kyrkor.

Svenska Frälsningsarmén

Antal betjänade: l 908

Bildades 1905 utbrytning Frälsningsarmén då önskemålgenom ur om
demokratiskt självstyre för kårerna inte beviljades från London. En

grund för bildandet SFA införande sakramenten.annan av var av
SFAs målsättning evangeliskär på grund förkunna Guds Ord,att

förvalta sakramenten och bedriva uppsökande och social verksam-en
het.

SFA 23har lokala organisationer regionalaävensamt organ.
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Ungerska Protestantiska Församlingen Sverigei

Antal betjänade: 5 171

Bildades 1957. Efter resningen i Ungern 1956 bildade evangelisk-
lutherska och reforrnerta trosbekännare bland de nyinflyttade till
Sverige ekumenisk församling. Dess uppgift bedrivaär ungersk-atten
språkiga gudstjänster, församlingsarbete och själavård.

Församlingen har 12 lokala organisationer sjuoch regionala organ.
Man samarbetar med Conference of Hungarian Lutheran Church

Workers Abroad, The Hungarian Reformed Pastoral Service in
Western Europe, Evangelische Akademie fiir Ungarn in Europa och
Ungarische Schriftenmission.

Örebromissionen, ÖM

Antal betjänade: 30 459

Bildades 1892 missionsorganisation.som en
ÖM vill i samarbete med andra församlingar och missionsrörelser

förverkliga missionsbefallningJesu gå i hela världen och göraatt ut
ÖMalla folk till hans lärjungar. För innebär uppdraget ett engage-

både för människor i andlig okunnighet och for mäniskor imang
social nöd.

ÖM har 247 lokala församlingar regionalaävensamt organ.
Örebromissionen samarbetar med flera olika missionsorganisatio-
och samfund.ner
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Sammanställning tre rapporterav

regionalaAnvändning projektmedel, arbets-av-

marknadspolitiska medel bygdeavgifts-samt

medel för anordnande allmänna samlings-av

lokaler, lokaler för trossamfund m.fl.

an-ErikJ Hassel
Åke Holmqvist
Sven-Olof Dahlgren
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Förord

olika studierredovisning sammanställningDenna är treen av som
utförts utredningens uppdragpå av

Jan-Erik Hassel, länsstyrelsen i Kopparbergs län-
Åke Holmqvist, Ena Projekt AB samt-
Sven-Olof i utredningenDahlgren, expert-

utredningens sekretariat.Redovisningen redigerad Förär av
utformning diagram Henrik Oquist.svararav

former statligt stöd tillSyftet visa dels förekomsten andraär att av av
lokaler förallmänna samlingslokaler, trossamfundens lokaler och barn-

omfattningen dettaoch ungdomsverksamhet, dels och storleken av
stöd.

metodologiska skillnader, vilka redovisas förekom-Vissa bl.a. senare,
inte sådan betydelsemellan de studiema. De dockär atttre avmer

slutresultatet påverkas.nämnvärt

Redovisningen indelad i avsnitt; rörande Värmlands, Kop-är tre ett
parbergs och Västerbottens övriga län ochlän, ett ettom som sam-
manfattar de studiema. sistnämnda avsnittet sekretariatetDettre svarar
för.

avsnittetFörsta redigerad sammanfattning deär två separataen av
Åkestudierna Jan-Erik Hassel Kopparbergs län respektive Holm-av

qvist Värmlands och Västerbottens län.

Andra avsnittet redigerad sammanfattning studien gjordär en av av
Sven-Olof Dahlgren, alla övriga län.som avser



Bilaga 5 1891994:32SOU

Värmlands, Kopparbergs och

Västerbottens län

redovisning förNedanstående bygger på uppgifter budgetåren
199192-199293.

Undersökningen omfattar samtliga preliminära inombeslut sam-
lingslokalområdet beslutats vid länsstyrelserna och länsar-de tresom

intebetsnämndema. De s.k. ALU-medlen ingår i undersökningen.
Uppgiftshämtandet har skett från varje beslut nedtecknaattgenom

uppgifternade aktuella särskilda blanketter.på
indelats fyraBesluten har med avseende på stödmottagare ityp av

kategorier:

l samlingslokalerallmärma
2 idrottslokaler
3 trossamfundens lokaler
4 lokaler for bam- och ungdomsverksamhet

Vid osäkerhet vilken kategori stödmottagaren tillhörttypom av som
har hänförts till kategorin allmänna särskiltden samlingslokaler. Ett
avgränsningsproblem lokaler förutgör enbart barn och ungdomsverk--

Ävensamhet. för allmänna samlingslokaler idrottslokaleroch torde det
finnas inslag verksamheter berör barn och ungdom.att stort av som

Storleken bidragen till de enskildapå projekten varierar. De van-
ligaste liggeri Kopparbergs län mellan 25 100 000 kronor. deI två-
andra länen varierar stödet mellan 10 000 50 000 kronor. Vissa pro--
jekt högrehar dock erhållit bidrag.avsevärt Det genomsnittliga stödet

objekt i länVärmlands knappt 40 000, Kopparbergs län drygtper var
200 000 ioch Västerbottens 70 000län knappt kronor.

Fördelning medlen på lokaltyper:av

samlingslokalerI Allmänna 70%

I Idrottslokaler 19%

Trossamfunds lokaler 9%

Lokaler för bam och ungdom 2%
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Merparten beviljade disponerats för upprustninganslag har samtav
tillbyggnad.och nybyggnation har väsentligtFör utgått mindreom- en

Bidragandel. har endast i fåtal fall till projektgått reparations-ett av
karaktär.

Regionala1.1 projektmedel Rp

propositionenI 198990:76, Regionalpolitik för 90-talet, konstaterade
föredraganden länsstyrelserna använde medlen för regional projekt-att
verksamhet bl.a. till projekt rörde samordnad serviceförsörjning isom

ochlands- glesbygd.
friareDen användningen projektrnedlen fr.o.m. budgetåretav

199091 länsstyrelserna möjlighet ärenden tillpröva stödattger om
samlingslokaler inom för projektmedelsbidraget.ramen

Länsstyrelsen i fastställdKopparbergs län har policy vaden avser
till samlingslokalerstödet tagits efter 1990.den l juli I förstasom upp

hand skall stödinsatserna inom samlingslokalområdet bidra till bibe-att
hålla och utveckla den servicesamordnade finns på lands- ochsom
glesbygden i länet. Länsstyrelsen finansierar inte 50 %normalt änmer

projektkostnaden. fattasInnan beslut stöd den genomfördatasav om
samlingslokalinventeringen i beaktande.

1.2 Arbetsmarknadspolitiska medel A

Länsarbetsnämnden i Kopparbergs län lämnar sedan januari 1992 stats-
bidrag för sysselsättningsskapande åtgärder i form beredskaps- ochav
investeringsarbeten till bl.a. samlingslokaler och föreningslivets
lokaler.

Statsbidraget har 000lämnats med 1 kronor anvisat dagsverke,per
dvs. för arbetslösa anvisats till arbete arbetsförmedlingen. Densom av
angivna på l 000 kronor har beslutats länsarbetsnämnden isumman av
länet och utgör normvärde baserat på centrala direktiv. Bidragetett
beräknas cirka 25-30 den löne- och materialkost-motsvara procent av
nad projektet till.uppgårsom

1.3 Bygdeavgiftsmedel B

Medlen får enligt gällande bestämmelser, SFS 1983:945, användas till
åtgärder främjar näringsliv eller service i bygden eller ärsom annars
till för denna.nytta

Åtgärderna skall investeringskaraktär vilket innebär attvara av
bidrag inte lämnas till underhållsåtgärder.rena
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1.4 Projektens totala finansiering m.m.

I många fall har berörd kommun bidrag för täcka viss delgett att av
investeringskostnadema. Kommunerna i Västerbotten har kommu-gett
nalt stöd till 19 de 29 projekt fått regionalpolitiskt stöd.av som
Motsvarande iantal Värmland 12 beviljade4 stöd. Kommuner-var av

i Kopparbergs län har också tillstöd antal projekt, dock integett ettna
alla.

Övriga finansiärer dessa investeringar varit, förutomhar lokal-av
ägarens medel, upplåning och i förekommande fall insatseregna av
frivilligt ideelltoch arbete, försäkringsbolag jordägarföreningar.och I
vissa fall har också delar investeringen skett med stöd från Bover-av
ket, avseende handikappanpassning.t.ex.

Fördelning de olika stödformema tkrav m.m.

Län Budgetár. Rp B A

Värmlands 9192 152 781 -
9293 708 775 -

Kopparbergs 9192 455 1 690-
9293 l 499 520 5 185

Västerbottens 9192 982 3 338 -
9293 1 126 5244 -

Stödets fördelning på olika lokaltyperna:de

Rp B A

Allmänna samlingslokaler 34 115 42
Idrottslokaler 6 30 17
Trossamfundens lokaler 1 19
Barn- och ungdomslokaler 4 2 1

Summa 45 166 64

Övriga2 län

Undersökningen budgetåren 199091 199293.avser -
Denna undersökning syftar till klarlägga i vilken utsträckningatt

länsstyrelse ocheller länsarbetsnämnd stöd till anordnandetgett av
allmärma samlingslokaler, trossamfunds lokaler och lokaler för bam-
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arbetsmarknadspolitiskaVad gäller deungdomsverksamhet.och
s.k. ALU-medel.medlen exkluderas

tillskrevslänsarbetsnänmder i övriga länlänsstyrelser ochSamtliga
i avsnittinformerades den 1sekretariat. I brevetutredningens omav
Sven-Olofbli kontaktadestudien och de skullegenomförda att av

Dahlgren.
ochsamtliga berörda länsstyrelsertelefonkontakter medGenom

enhetschefer,uppgifter från ansvarigainhämtadeslänsarbetsnänmder
alternativt handläggare.

länssty-uppgifter tillskrevs sedansammanställning dessaEfter av
uppgifterför få insamladelänsarbetsnänmdemaochrelserna att

korrigerade.bekräftade eller
få länsstyrelserdetstudien konstaterar Dahlgren ärI ytterstatt

till allmännaförordningar bidrag kannuvarande såtolkat att gessom
Förfrågningartrossamfundens lokalersamlingslokaler och etc. om

ansökningarinte föranlett någraförekommitstöd harsådant ommen
respekti-hänvisat till Boverketberörd handläggarebidrag efter det att

SST.ve
ungdomsverksamhetför bam- ochBeträffande bidrag till lokaler

angelägenhet ochkommunallänsstyrelser dethar många ansett vara en
inte beviljat bidrag.det skäletav

har det enligtregionalpolitiska medel utgåttbidragI län där av
samlingslokaler där någonuppgifter sig allmännamuntliga rört om

inrymd eller där vissa delartillfälligt varitverksamhet avannan
verksamhetanläggningen hyras för än möten.kunnat annan

Beviljat stöd till olika lokaltyper

Bidrag tkrAntal objektLokaltyp
Regionala projektmedel

6 2 685 000samlingslokaler
334Trossamfunden l

3 019 0007Summa

Bygdeavgzjismedel
70190 8 425samlingslokaler

5 399 00Trossamfunden
13 3 337 575och ungdomBarn-

12 000108 447Summa

Arbetsmarknadspolitiska medel
2 864 306llsamlingslokaler

3752Trossamfunden
239 30613 3Summa
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Under arbetet med studien har bl.a. kunnat konstateras bidrag kanatt
ha lämnats till aktuella objekt det ansökningshandlingamaattmen av
inte alltid framgått lokalens användningsområde, allmänt.ex. en
samlingslokal, kanske endastutan på anläggningen ochellernamnet
sökandens I några fall har kommunen varit sökandenamn. utan att

ägare, ägare har varit Folketsvara Husförening.t.ex. en
Mot denna bakgrund kan konstateras det kan finnasatt ett stort

mörkertal det inte gått uppskatta storlekensom att av.

3 Sammanfattning
Dessa studier visartre detseparata förekommer inteatt oväsentligtett
statligt stöd via länsstyrelser och länsarbetsnämnder till aktuella
lokaltyper. Under den studerade tidsperioden som varierar mellan de

studierna beviljadestre aktuella lokaltyper exld. bygdeavgiftsmedel
sammanlagt minst 17,6 miljoner kronor i stöd.

Det har under arbetena med dessa studier inte heller klarlagts
huruvida stöd till allmänna samlingslokaler förenats med krav på
upplâtelseskyldighet stödet via Boverkets Samlingslokaldelegationsom
föreskriver.

Vidare kan det konstateras befintligaatt regler för de aktuella
stöden för beslututrymme stöd tillger exempelvis allmännaom
samlingslokaler. Det varjeär länsstyrelse och länsarbetsnämnd som
utifrån tillgängliga medel har prioritera sinaatt stödinsatser.
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Redogörelse för motsvarande statligt
stöd i Finland och Norge
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Förord

samlingslokalematill allmännastatliga stödetsvenskaMotsvarande det
Finland och Norge.finns i

lokalertrossamfundenstillstödetstatligadet svenskaMotsvarande
i Norge.finns

enligtstödstatligtmotsvarandeingetländer finnsnordiskaövrigaI
regeringskansli.respektive landsfrånuppgifter

tillstödetbilagaUppgifterna i denna avser

Kulturdeparte-Kongligefrån Detsamlingslokaler härrörallmänna-
Finland.UndervisningsministerietNorge ochment

Utdan-Kongligefrån Dethärröri Norgelokalertrossamfundens-
Forslmingsdepartementet.ochnings-
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Allmärma samlingslokaler motsvarande
1 Finland

Avsikten med stödet är bibehålla, bevara och öka föreningshusensatt
kulturhistoriska värde, deras tekniska nivå funktionsduglighet.och

Byggnaden skall minst 10 år gammal.vara
När ansökningarna fästsprövas särskild uppmärksamhet vid

byggnadens kulturhistoriska värde samlingslokalema behövssamt om
med tanke på traktens bildnings- och hobbyverksamhet och andra
medborgerliga fritidsaktiviteter.

Det sammanlagda statliga stödet 1993är drygt 12 miljoner finska
mark.

Bidragsberättigade1.1

statsbidrag beviljas för renovering Föreningshus avsedda förärav som
fri medborgarverksamhet och ägs ungdomsföreningar, arbetar-som av
föreningar, lantmannaföreningar, småbrukarföreningar- och avdel-
ningar, lantbmksproducentemas föreningar, mantalsstiftelser, idrotts-
föreningar, hembygdsföreningar, byföreningar, nykterhetsforeningar,
marthaföreningar och olika partiavdelningar.

Den sökande skall registrerad förening regleras i särskildvara en
lag eller sammanslutning med rättslig handlingsfömiåga.annan

Sökande bör eller tillsammans med någon motsvarandeensam
sammanslutning tillägare den byggnad skallvara samtsom renoveras
räknat från ansökningstiden med minst 20 års hyres- eller nyttjanderätt
eller besitta det jordområde vilken byggnaden belägen.är

ÅlandFöreningshus motsvarande på omfattas inte detta stödav
får särskilda medel från Penningautomatföreningen.utan

1.2 Bidragsunderlag

Vid sidan reparationskosmader kan bidraget beviljas förävenav
renoveringens planeringskostnader, sådana utbyggnader förbättrarsom
husets funktionsduglighet, iståndsättning eller anskaffning sådanaav
inventarier eller sådan utrustning sig till den stilsom anpassar som
byggnaden företräder och förbättring eller anskaffning fast special-av

Bidraget kan även gälla uthusbyggnaderapparatur. eller gårdsplanen
de betjänar huvudbyggnaden.om

förutsättningEn för stöd det finnsår långtidsplan föratt en
renovering huset.m.m. av

Det finns detaljerade anvisningar för renovering föreningshusen.av
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1.3 Ansökningsforfarande m.m.

inkomnafördelas bland ansök-Tillgängliga medel gång årperen
90 95 % fått stöd tidigare.ningar. föreningar får stöd harAv de som -

få cirkaVarje särskild till objekt kan 1år del störreavsätts somen
genomsnitt erhöll varjefinska i statligt stöd objekt. Imiljon mark per

i statligt under 1993.objekt 000 finska mark stödgodkänt 41
renoveringen framskri-i i den taktBidraget utbetalas två omgångar

bidraget be-anmodander. 75 % beviljat bidrag, utbetalas närutanav
renoveringen slutfördviljas. andra och sista delen utbetalas när ärDen

bidraget har beviljats färdigställda.eller arbetsobjekt för vilka ärde
verksamhetsberättelse,Till skall bifogas åretsansökan senaste

revisionsberättelse, verksamhetsplan ochbalansräkningar,resultat- och
beskrivningdispositionsplan,budget för innevarande byggnadensår,

interiörfotografier byggnadens exteriör ochplanerade åtgärder,av av
för åtgärder för vilka stöd sökes.byggnadslov sådant krävssamt om

för amortering lån krävs också bankensOm bidrag sökes av
finan-redogörelse för de arbeten harlåneintyg och sökandens som

sierats med lånet.
kommunalt stöd.få statligt stöd krävs inget motsvarandeFör att

1.4 Administration och beslut

Hembygdsförbund. HandläggareStödet administreras Finlands ärav
finns tjänst för ekonomiadministra-byggnadsforskare. Dessutomen en

tion.
föreslår Undervisnings-särskild Delegation för föreningshusEn

ministeriet fördelningen stödet skall ske. Delegationen tillsättshur av
nominering frånHembygdsförbundct efter ledamöter berördaav av

finns företrädare förcentralorganisationer. I delegationen också
Undervisnings-, Miljöministerierna, Museiverket, Stads-Kultur- och

kommunförbundet Finlands Svenska kommunförbund.och och
Undervisningsministeriet fastställer bidraget till varje enskilt objekt

hur andel det anvisade statliga anslaget får användassamt stor somav
till administration stödet.av

Under beredningen inkomna ansökningar sker underhands-av
kontakter centralorganisationer.med berörda

2 Norge

Statligt till regionalastöd dels lokala kulturbyggnader, dels kultur-ges
byggnader. Till samfunnshus,lokala kulturbyggnader räknas grende-
hus, forsamlingslokaler olika organisationerbydelshus och äger.som
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Sökanden kan andelslag, kommuner, stiftelser och organisa-vara
tioner med demokratisk uppbyggnad.

Det finns några riksorganisationer organiserar föreningarsom som
sådanaäger lokaler. Det Folketsär Hus Landsforbund, Norges Ung-

domslag, Norges Velforbund och Allaktivitetshusföreningen.
1993 fördelades 50 150 000 nkr till lokala och regionala kulturhus.

2.1 Förutsättning för stöd

Lokala kulturhus skall föröppna all laglig kultur- och organisa-vara
tionsverksamhet. Ingen får utestängas på grund religiösa, socialaav
eller politiska skäl. Husägaren har förbjudarätt serveringatt av
alkohol i huset.

Ett villkoren för statligt stöd projektetär ingår i kommunensav att
plan for kulturbyggnader. Det krävs inte kommunalt stöd för att
erhålla statligt stöd.

2.2 Bidragsunderlag m.m.

Stöd tillutgår till- och ombyggnad.ny-,
Frivilligt och ideellt arbete får ingå i underlaget för statligt stöd

med visst belopp timme då sådantett arbete utförs.per
För olika delar landet tillämpas olika regler för beräkningav av

stödets storlek;

Firmrnarks och Troms fylken: Upp till 50% byggnadskostnadema- av
inkl. frivilligt och ideellt arbete, och med maximalt stöd 2påett
miljoner nkr.

Nordlands fylke och Namdalen: till 50% byggnadskost-upp- av
nadema inkl. frivilligt och ideellt arbete och med maximalt stödett

600på l 000 nkr.

Resten landet: Upp till 13 byggnadskostnadema inkl. frivilligtav av
och ideellt arbete och med maximalt bidrag på l miljonett nkr.

Minsta belopp söka 60 000är nkr.att

2.3 Ansökningsforfarande och beslutsordning

Till ansökan skall fogas kostnadsberälming, planer för ñnansering, hu-
användning och driftsets driftsbudget.samt

Ansökan stöd inges till kommunen efter prioriteringarom som
sänder ansökan vidare till fylkeskommunen. Den sammanställer
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schemaenligt fastställtöversiktansökningar och sänderinkomna en
kulturdepartementet.till

fylkeskommunemaför de stödfastställerDepartementet ramarna
Fördelar där-Fylkeskommunenaktuella året.fördelning detfå tillkan

tillsändesmedelbeviljadeöversikttilldelade beloppet. Enefter det av
inkommit överförs rambeloppetöversiktenEfter detdepartementet. att

till fylkeskommunen.
för-inflytande påingetinsynriksorganisationer harBerörda men

medlen.delningen av

kulturbyggnaderRegionala2.4

kultur-lokalaupplåtelsekyldighetharkulturhusRegionala somsamma
kulturhus.regionalaklassiñcerarfylkeskommunemahus. Det är som

godkändaskallkulturbyggnaderför regionalaPlaner avvara
berörda kommunerbland allaförankradeochKulturdepartementet vara

regionala ochaktuellakulturinstitutioner ochregionalai regionen,
lokala intressegrupper.

principiansökningsförfarandet ärochsökandenpåKraven
för lokala kulturhus.detsamma som

Tromsi Finnmarks,byggnadskostnadematill 50%Stöd avges upp
statligtlandet kanNamdalen. IfylkenNordlandsoch restensamt av

förgränsbyggnadskostnadema. En övretill 33%stöd avuppges
till miljoner kronor.5stödet är satt

kostnader,godkändautifrånvarje enskilt fallvärderas iStödet
funktioner husetregionalavilkai projektet ochingårvilka enheter som

traditionellai varje detill husstödetNormalt begränsashar. ett av
planeringsregionema i fylkena.

om gt2.5

intenormaltstöd skalltipsmedel. Dettaockså stödSökanden kan av
Maximalt kanstatligt stöd.fått ihusetöverstiga det belopp som

000 fås tipsmedel.500 nkr av
iutgångspunktstatligt stöd medintefinns regelDet att geen om

sambrukslösningar skall detVidförordningar tillolika area.samma
olikadelning kostnader påske ytor.aven
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Trossamfundens lokaler

Norge

kirkentill utanför Den norske ochStöd endast nybyggen kyrkorges av
till. Som kyrko-tidigare inte momsreduktiondet stöd ellergettssom

fast geografisk menig-byggnad endast byggnad betjänaranses ensom
kapell knutna tillhet på stället, således inte lärarbostäder eller ärsom

institutiner, skolor etc.
50 kvadratmeter.få minstFör kunna stöd krävs golvytaatt omen

kvadratmeterstatliga stödet mars 1993 825 norska kronorDet är per
trossamfundet inkl.till 5 medlem ioch begränsas kvadratmeter per

barn.
efter dokumentation genomförda bygg-Stödet utbetalas det överatt

nadsarbeten insänts.
Utdannings- och Forskningsdepartementet huvud-Det Kongelige är

för stödet.man
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Kartläggning effekterna detav av

statliga tillstödet allmänna samlings-
lokaler

Regeringsuppdrag utfört Boverketav-
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Sammanfattning
statligadeteffekternakartlagtuppdragregeringenspåBoverket har av

huvudsakiharKartläggningensamlingslokaler.till allmännastödet
resultat:följandegett

samlingslo-allmännaföreningsägda4003i dagfinnsSverigeI ca-
ochparkfolketshus,folketsbygdegårdar,flestakaler de typenav

nykterhetsrörelsen.tillhörandelokaler

vanligastBygdegårdar ärlandet.fördelatväl överLokalbeståndet är-
nykterhets-tillhörandelokalerochfolketshuslokalermedanlandetpå

industribygder.ochivanligare tätorterstörrerörelsen är

skiljerochvarieradriktlokalernai ärbedrivsverksamhetDen som-
Loka-artrikedom.iochintensitetbåde ilokallokal tillfrånstarktsig
påMedelstorlekenanvändningen.forbetydelseskick har enlens stor

m2.500mindresamlingslokal änärallmän

skick,mycketellerilokalerna% är gott70delen gottStörre av- Övriga mindreiärunderhållsbehovet ärfortlöpande stort.detmen
handikappanpass-förföremålbör blilokalerna%Ca 60skick.gott av

ningsåtgärder.

församhälletfrånfår stödoch attberoendelokaler ärFlertalet av-
investeringskosmader.drifts- ochklara

socialaför denföreningslivet,förbetydelseharLokalerna sam-stor-
förungdomsverksamhet,ochför barnemellan,människorvaron

folkbildningforkulturlivet, m.m.

Uppdraget
uppdragBoverket i1992februari27i den attRegeringen beslutgav

samlingslokaler.allmännastödet tillstatligadeteffekternakartlägga av
riktlin-promemoria framgår de närmaretill fogadbeslutetAv en

Boverketpromemorian skallEnligtutredningsarbetet.förjerna
ochvilken ålderlokalförsörjningenfrågor hur ut,besvara serom
hurdrift finansieras,ochinvesteringarhurlokalerna har,standard

i frågabedömningar görsvilkautnyttjaslokalerna omsamt somom
lokaler.behovet nyaav
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Vidare skall verket enligt promemorian förmedla kommentarer
från fältet, analysera insamlat material lämna de synpunkter isamt
övrigt verket bedömer ha betydelse för uppdraget.som

Arbetsuppläggning
Förberedelsearbetet har skett i nära samråd med Bygdegårdarnas Riks-
förbund BR, Folkets Husföreningarnas Riksorganisation FHR,
Folkparkema i Sverige FP, Riksförbundet Våra Gårdar VG och
Svenska Kommunförbundet. Verket har också intervjuat representanter
för kommuner och för enskilda föreningar.

Verket har valt först söka inventera samlingslokalbeståndetatt och
därefter skaffa analysunderlag för dess enkäter tillstatus kom-genom

och enskilda lokalägande föreningar.muner
Nedan följer redovisning från inventeringen och analysen en av

det insamlade enkätrnaterialet. Allmänna synpunkter från organisatio-
och från kommun- och föreningsföreträdare redovisasner i samband

med analysen enkätsvaren. Sist redovisar verket slutsatserav egna
med anledning uppdraget.av

Inventering
Underlag för inventering samlingslokalbeståndet har verket fått frånav
de samlingslokalorganisationer omnämns och från kommu-som ovan

Dessa uppgifter har sedan jämförts medner. uppgifter i Boverkets
arkiv.

Genom riksorganisationema har verket fått fram adresser till 2 381
föreningar har eller på disponerarsättsom samlingslokaler.annategna
Det sigrör 932 bygdegårdsföreningar 39,2 %om samtliga, 728av
folketshusföreningar 30,6 %, 160 folkparker 6,8 % och 56l före-
ningar Våra Gårdar tillhörande nykterhetsrörelsen 23,6 %.- -

Uppgifter från kommunerna har verket hämtat i samband med
enkäten. Ca 200 kommuner har besvarat enkäten. Svaren fördelar sig
jämnt över landet. Genom kommunsvaren har verket fått kännedom

ytterligare drygt 750 icke riksorganiseradeom föreningar harsom
lokaler deñnitionsmässigt är allmänna samlingslokaler.som

Det genomsnittliga antalet lokaler kommunen tillhörper som
organiserade föreningar, i kommuner har besvarat enkäten, ärsom
lågt räknat 30 % det antal lokaler tillhörca riksorganiseradeav som
föreningar.

I de 200 kommuner har besvarat enkäten finns 1 855 lokalersom
registrerade hos riksorganisationema; med genomsnittlig påslag förett
övriga kommuner med procenttal 30 % 2 381 l 855samma x -
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Be-i dessa kommuner.lokaler200ytterligaredet finnasskulle ca
kravenuppfyllerlokaler,antaletskulle totaladetta sätträknat på som

till allmärmastöd1989:282förordningenstöd enligtför sam-om
inte kom-ingårberäkningentill 3 400. I denlingslokaler, uppgå ca

hardispositionsrättenundantagsfall dåi demunägda lokaler utom
sarnlingslokalförening.enskildöverlåtits till en

förekommersamlingslokaltyp. Detlokalerfinns flerGivetvis av
antagits. Dessagenomsnittstalfrånavvikelser delokalaockså som

frånbetydelsefullamindredockkanavvikelser antas varaanses
utgångspunkter.statistiska

sig ifördelarkommunenkätenkommit framlokalerDe genomsom
storleksmässigt, enligtlokaltyp ochhänseende, i frågageografiskt om

kända loka-riksorganisationemaredandemönster genomsomsamma
lerna.

arkivuppgiftermaterialet ochinventerademellan detjämförelseEn
fått inverket harfrån vilkaI kommunerantagandenabekräftar ovan.

samstäm-från kommuner ärriksorganisationer ochfrånuppgifter både
marginella.visserligen ärförekommerSkillnadergod.migheten men

inte be-hartill skillnademaorsakenanalysomfattandeNågon avmer
nödvändig.dömts

avsnitt. Härföljer ienkätunderlaget nästaanalysEn närmare av
huvudsakdvs. ilokaltypervad gällerkonstaterasdock förstkan att

förhållandevisorganisationstillhörighet fördelningenärindelade efter
ibygdegårdstypjämförelsevis fler lokalermedlandetjämn över av

folketshuslo-förhållandevis flerlandsbygd, ochpåochmindre tätorter
ochstorstadsregioneritillhörande nykterhetsrörelsenlokalerkaler och

utmedochindustribygder i Bergslagensåsomgamla bruks- ochi
norrlandskusten.

förväntat: ifördelar sig lokalbeståndetstorleksmässigtOckså som
och flerlokaler områdeni tätbefolkadefärre och störrehuvudsak

landsbygd.mindre ochlokaler i påmindre tätorter
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Lokalbeståndets fördelning på storleksklasser och bebyggeLsemiljötyp
1232 fall.

mLokalyta Stadsmiljö Smátät- Landsbygd
ortsmiljö

76 24,8%
140 33,9%
102 18,4%
109 13,7%

5,7%
2,5%
0,8%
0,2%

151 12,3% 490 39,8% 591 47,9%

Av tabellen framgår 60nästan % mlokalerna mindreatt är 300änav
och 25 m2.% mindreär än 150att Medianvärdet för storleken på lan-

m1.dets samlingslokaler 275är Genomsnittstorleken m2.500är runt
Medianvärdet för samlingslokaler i m2,landsbygdsmiljö 200är ca

m2i småtätortsmiljö 400 m.och i stadsmiljö drygt 700ca
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Länsvis fördelning lokalbeståndet förhållande till lokalyta.iav

m2YTA
Län 150 300 500 1000 2000 2-6000 6000 Summa

AB . 46
C 40
D 34
E F 43
F

i 37
G 52
H 48
I 25
K 17
L 41
M 43
N 43
O 38
P 85
R 52
S 92
T 48
U 31
W 88
X b 56
Y 50
Z 73

w 80
78

Summa307 420 228 170 71 41 3

Man kan konstatera vissa län har större antal samlingslokaleratt iett
Förhållande till invånarantalet. I Sverige går det 2 500ca personer per
samlingslokal. m2Vi har ungefär 0,2 samlingslokal invånare.per

Jämtlands län är vår samlingslokaltätaste region. Där går det ca
lstorstadsomrâdena8501 samlingslokal. I kan täthetenpersoner per

fem till tio gånger mindre.vara
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Lokalförsörjning

formfinns någondettill kommunernafråganhar ställtBoverket avom
Allasamlingslokaler.med allmännaförsörjning treplanering för utom

Dennekande.den fråganbesvaratharkommuner upp-gemensamma
upprustningellerbehovetfråganfattningen att av nyaomsynes vara

föreningslivet. Kommunenskall väckasbefintliga lokaler taravav
fall till fall.frånmedverkanställning till sindärefter ev.

enkätsvarenAnalys av

haroch kommunerriksorganisationerfrånuppgifterledningMed av
eller påföreningar3 100 ägertillenkäter annatverket sänt ut somca

varjetillenkätverketVidare har säntlokal.disponerar utsätt enegen
lb.bilaga la ochhär;biläggsenkätformulärenEttkommun. avex

hittillshar200 kommuneroch något än500 föreningarlKnappt mer
varit möjli-384har lföreningarnafrånAvenkäten. stbesvarat svaren

statistiskt.bearbetaattga
förhållan-fördelar sigföreningarfrånkommit inharDe somsvar

fördelade bådejämntärOckså kommunsvarenlandet.devis väl över
kommunstorlek.förhållande tillgeografiskt och i

Även enligt riks-fördelningenlokaltyper stämmeri fråga om
anslut-33% föreningarna ärmedlemsregister:organisationemas ca av

Husföre-22% till FolketsRiksförbund, drygtBygdegårdamastillna
i Sverige och5% till FolkparkemaRiksorganisation, knapptningamas

föreningarresterandeAvGårdar.till Riksförbundet Våra21%ca
folketshus-, nykterhets-i fallande skalaochbygdegårdstyptorde flertalet avvara

något högresåledesSvarsfrekvensen ärfolkparksföreningar.och
Sannoliktövriga.blandmedlemmarriksorganisationemas änbland

vidtagit införriksorganisationema haråtgärderberoende på som
enkäten.

föreliggandeverket detanfördabakgrund detMot att en-anserav
slumpmässigt urvalkätmaterialet ganska väl kan ettantas motsvara

vissa punkter ärgrund för analyser. Pådärför tilloch lägger det
sig från djuparei dessa avhållertillförlitliga varför verketintesvaren

analyser.
enligt direkti-idisponeratsAnalysen enkätsvaren har stort settav

uppställningen nedan.redovisas enligtregeringsuppdraget ochiven

upptagningsområdeLokalstorlek och
standardAllmän

Handikappanpassning
VerksamhetUtnyttjande4.
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5. Ekonomiska förhållanden
Ålder6. och underhållsstatus

1 Lokalstorlek och upptagningsområde

Totalt 1 240 föreningar har besvarat frågor lokalstorlek ochom upp-
tagningsområde. I enkätfonnuläret har verket definierat upptagnings-
området det område normalt betjänas lokalen.som som av

Den slutsats kan dras från är den naturligasom attsvaren
mindre upptagningsområdet destoär mindre lokalerna.är Det finns
dock förhållandevis antal föreningarett med lokaler mindrestort än

m2150 redovisar upptagningsområde 5 000änsom om mer personer.
Verket har ställt frågor det totala antalet registrerade före-om

ningar respektive föreningsmedlemmar i kommunen för den vägenatt
få indikation behovet samlingslokaler. Svarsfrekvensen i denen om av
delen är emellertid förhållandevis låg samtidigt sättet redovisaattsom
skiljer sig hel del mellan olika kommuner. Verket avstår därfören att
dra andra slutsatser från dessa än antalet registrerade före-attsvar
ningsmedlemmar oftast överstiger invånarantalet i kommunen. För-
klaringen härtill är många människor ofta organiseradeatt är i flera
olika föreningar. Vi från andra undersökningar föreningslivetvet äratt
intensivare i små samhällen iän större.

Lokalbeståndet fördelat storleksmässigt på upptagningsområde.

lmYTA
UPPT.
OMRÅDE 150 300 500 1000 2000 46000 6000

200 92 76 22 10 4 2 1 207
500 53 80 30 5 1 169
1000 53 69 43 16 3 184
2000 28 66 39 23 1 157
5000 27 56 28 29 12 4 156
10000 21 30 26 28 14 6 125
20000 18 23 24 28 17 6 116
50000 9 12 13 20 11 16 81
50000 6 8 3 1 81 7 2 45

Summa 307 420 228 170 71 41 3 1240

24,8% 34% 18,3% 13,7% 5,7% 3,3% 0,2%
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upptagningsområden% redovisar45föreningarnadelEn stor caav --
förhållandevisfinns mångaBland dessa1000mindrepå än personer.

struk-dessadelrimligtkanlokaler. Det anta attatt avstora en avvara
Spridningen ibetydelse.ursprungligaförlorat sinskäl harturella geo-

landet.förhållandevis jämnövrigt överigrafiskt hänseende är

Allmänstandard2

specifikaochallmännalokalernasfrågorhar ställt rörVerket mersom
samlings-innehållersamtliga lokalerframgårfunktioner. Av attsvaren

och toalettkök ellerocksåflertalet harabsolutalokal och det pentry
dusch-ocksåantalförhållandevisgrundstandard. Ett stort rymmersom

behovochunderhållsstatusomklädningsmöjligheter. Frågoroch avom
nedan.upprustning behandlas

iharföreningarna har80 %Ca uppgett att sam-scenmanav
utgångspunkter,tekniskafrånkan,hälften dessalingslokalen. I av

Ca 30 %teateruppsättningar.avanceradeganskauppföras scenernaav
drygtinventerade lokalernadeblandVidare ñnnsenklare slag.är av

biograf-visamöjligheteller finnsbiogratlokalinnehåller20 % attsom
ñlm.

skill-signifikantNågonoch avlopp.fåtal lokaler saknarEtt vatten
urskilja.intehänseende gåri geografisktlokalstandardnad på att

Handikappanpassning3

lokalenutsträckningi vilkenfrågorföreningar har besvarat1340 om
redovisning iföljerNedanhandikappadetillgänglig förär enpersoner.

fördelad påbebyggelsemiljötilluppdelad i förhållandetabellfonn gra-
lokalernadelvis anpassade ärde endasthandikappanpassning. Iden av

sig in irörelsehindrademöjligheten fördet oftast att tapersoner
lokalen salmas.som

förekom-handikappanpassadedelinte till någon ärDe lokaler som
behovför vilka harnaturliga ofta bland demskäl angetts avavmer

upprustning.

1327 fall.handikappanpassningGraden av

SummaHelt Delvis Inte
alls

3Stadsmiljö 68 l
Övrig 181tätort

206205Landsbygd
454Summa
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skillnadNågon markant i geografiskt hänseende i fråga handikapp-om
anpassning lokalbeståndet förekommer inte. I de flesta län stämmerav
fördelningen väl med riksgenomsnittet. Ett fåtal avvikelser finns åt
båda hållen.

60 % samlingslo-Man kan tabellen dra den slutsatsen attav ca av
handikappanpassning.kalbeståndet kan komma ifråga för bidrag till

4 Verksamhetutnyttj ande

Verksamheten eller aktivitetsgraden i lokalerna skiljer sig starkt från
till användningstillfállenlokal lokal. Det kan sig enstakaröra om

till full aktivitetunder år under hela âret.ett
redovisningenFör har verket sökt skilja antal typfall; I-IVut ett

nedan.

Lokalen används fåtal gånger år oftast föreningen självett per av
eller fåtal andra föreningar.ett av

oftastDet sig äldre lokaler med eftersatt underhåll. An-rör om
vändningen i fall årstidsbunden.några Förekommer i alla miljöer.är

förhållandevis låga kostnader ingaDrar och eller mycket lågager
Ärintäkter verksamhet. oftast fårberoende mycketav egen av, men

för existens.små, kommunala bidrag sin
I förekommer mycket oftast äldre lokaler.även storagruppen

H. Mindre och medelstora lokaler stads- och tätonsmiljö.i annan
ofta,Används förhållandevis kvällstid. normalt före-Det ärmest

ningen själv föreningslivet i övrigteller använder lokalen.som
Det förekommer kommunen hyr lokalen, främst för ungdoms-att

verksamhet kvällstid.på

111.3 Mindre och medelstora landetlokaler på och mindrei tätorter.
Lokalen används i huvudsak föreningslivet, också relativtmenav

ofta för privata bröllop, födelsedagsfester, för visssåsomarrangemang
barn- och ungdomsverksamhet, kyrklig barnverksamhetför m.m.

III.b Mindre och medelstora lokaler landsbygdpå och mindrei
tätorter.

Lokalen används i huvudsak föreningslivet, också relativtmenav
ofta för privata bröllop, födelsedagsfester, för visssåsomarrangemang
bam- och ungdomsverksamhet, för kyrklig barnverksamhet m.m.

förekommerDet också hyr inkommunen bamomsorgs-att t.ex.
verksamhet i lokalen under dagtid och fritidsverksamhet för ungdomar

kvällstid,under distriktssköterska har mottagning någon eller någraatt
dagar i veckan, finnsde biblioteksñlial i lokalen Det kan iatt en m.m.
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detta sammanhang denna samverkansformnämnas tenderar öka.att att
Det framgår de bidragsansökningar finns inne för prövning hosav som
verket.

m2IV. Företrädesvis välhållna lokaler med uppåt 500 och däröveryta
företrädesvis stads-i och tätortsmiüö.

De slutsatser följer här gäller för huvuddelen lokalerna.som av
Flera undantag finns dock. sigDet normaltrör väl underhållna ochom
från funktionell utgångspunkt bra lokaler.

De används oftast hela veckan både dagtid och kvällstid för flera
olika föreningsverksamhet,ändamål; studieverksamhet, barn- och ung-
domsverksamhet m.m.

Verksamheten bedrivs alltid med anställdnästan personal och drar
m2.oftast förhållandevis höga kostnader per

förekommerDet föreningarna lyckas täcka kostnaderna medatt
intäkter verksamheten kommunalt stöd oftast förut-ärav men en
sättning för verksamheten skall möjlig på längre sikt. Som iatt vara
fråga andra lokaltyper inslaget ideelltär arbete från förenings-om av
medlemmarna omfattande har karaktär frågaiänmen en annan om
mindre lokalerföreningar. Här består det ideella inslaget inärmast
verksledningsuppgifter, kommittéarbete liknande.m.m.

5 förhållandenEkonomiska

Av de tillfrågade föreningarna har samtliga har haftuppgett att man
hyresinkomster, 70 % har fått driftstöd från kommunenatt man men
bara 12 % har uppburit kommunal uppdragsersättning underatt man
år 1991. övrigtI har finansierat driften insamlingar, olikaman genom

med gåvor Utöver detta flertalettyper har före-av arrangemang, m.m.
ningar redovisat ideellaantal arbetstimmar.ett stort

Nedan följer genomgång redovisade intäkter i formen av av
hyror, kommunala driftsbidrag och kommunala uppdragsersättningar,

redovisade kostnader och redovisade resultat.av av

5.1 Intäkter

Hyror

Det flertalet föreningar redovisar låga eller mycket lågastora hyresin-
komster under 1991.
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Hyresinkomstema fördelade följandesig på sätt.

Procenwell
Hyresbelopp andel föreningarnaav

l00Okr 16,0%
1000-5000kr 11,0%
5000- 20kKr 25,0%

20- 60kKr 23,0%
60-100kKr 5,0%

IOOkKr-IMKI 6,5%
lMKr 3,5%

mgenomsnittligaDen hyresinkomsten lokalyta uppgick till 350per ca
kr.

flertalet föreningarDet har således mycket blygsamma hyres-stora
inkomster och demia inkomstkälla mindreockså endastmotsvarar en
del driftskostnadema. flesta föreningarDe har, följdriktigt, uppgettav

bara hyra ungefär kostnadstäckning.att tar ut motsvararman en som
Sannolikt ingår inte alla driftskostnader i den beräkningen.

Föreningarna redovisade hyresinkomster med tillsammans 210
miljoner kr under 1991.

Kommunalt dnjistöd

Det de allra flestaär uppenbart föreningarna är beroendeatt av
kommunalt för kunna bedrivastöd verksamhet i sin lokal. Så haratt
också l 000 redovisatdem har fått kommunala driftsbidragatt manav

1991.under

Av de l 000 föreningarna hade

215 % fått belopp understigande 000 kr,5
10 % hade fått belopp mellan 5 000 och 10 00 kr,kr
25 % hade fått belopp mellan 10 000 och 20 000 kr och ytterligare
20 % dem hade fått belopp 20mellan O0 och 50 000 kr.av

Vidare har 10 % redovisat bidrag mellan 50 000 kr och 100 000ca
kr, ytterligare 10 % belopp 000till 250 kr. 2,3 % föreningarnaupp av
redovisade belopp överstigande 1 miljon kr. De lokaler ñcktre som
högst driftstöd under 1991 erhöll 12, 20 miljoner24 kr.resp.

Kommunalt driftstöd lämnades under 1991år med i genomsnitt ca
krmz.280
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Sammanlagt uppgick föreningarna redovisade kommunaladet av
driftstödet till 169 miljoner under 1991.kr

enkäten drygt 80 %Av de kommuner har besvarat harsom
driftstöd till samlingslokaler under 1991.har lämnatuppgett att man

till 213 miljonerDet sammanlagda beloppet uppgick drygt kr.
kommuninvånare,genomsnittliga stödet beräknat påDet upp-per

50 undergifter i kommunenkäten, uppgick till knappt kr personper
1991.

Kommunal uppdragsersättning

i vilkenAvsikten med denna enkätfråga söka utsträck-utrönaattvar
För stadigvarandening kommunen har hyrt i lokalenutrymmen mer
Av framgårbruk för barn- och ungdomsverksamhet. attt.ex. svaren

förekommer blandad i bland iuppdragsverksamhet mycket art,av
omfattning.mycket blygsam

12 % föreningarna i enkäten har redovisat uppdragsersättning.av

hadeAv dessa

till 3 00015 % fått ersättning med belopp kr,upp
3 000 15 00010 % med belopp mellan och kr,

000 40 00015 % belopp mellan 15 och kr,
100 00010 % belopp mellan 40 000 och kr,

25 % 100 000 750 000belopp mellan kr och kr och
5 % 750 000 miljonbelopp mellan kr och l kr.

Omkring 20 % föreningarna överstigandehar redovisat belopp lav
miljon det uppgick till 9,8 miljonerkr högsta beloppet kr.varav

inte fråganVerket har ställt innehållet i de kommunalaom upp-
därfördragen. Den frågan har inte varit möjlig analysera. Vi.att vet

emellertid det har varit fråga belopp, kommunennär störreatt attom
vanligtvis stadigvarandehar hyrt lokalen föreningen eller attav man
har överlåtit vissa verksamheter, tillungdomsverksamhet,t.ex.
föreningen.

föreningarnaDen redovisade förtotalsumman uppdragsersätt-av
ningar uppgick till 110 miljonerdrygt kr under 1991. En uppskattning

bygger på relativt osäkert material indikerar landets allaett attsom
samlingslokaler fått intäkt från kommuner omkringuppdrag påen av
250 miljoner.
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5.2 Kostnader

Av de tillfrågade föreningarna samtliga redovisat kostnader. Dethar
fallsig i de flesta förhållandevis blygsamma belopp detrör menom

förekommer också lokaler avsevärda omkostnader.harsom

redovisade kostnaderna fördelar sig enligt följande:De

föreningarna understigande 0007 % har redovisat kostnader l kr,av
haft 25 000 ytterligare18 % har kostnader med belopp till kr ochupp

% redovisat till under 70 000 kr.25 har kostnader straxupp

Tillsammans har alltså hälften föreningarna haft kostnader medav
understiger 70 000belopp kr.som

15 % föreningarna har haft kostnader mellan 70 000 ochav
200 000100 00 kr. 15 % har haft kostnader mellan 100 000 kr och

000kr och ytterligare 15 % hade kostnader mellan 200 00 och 500
8 % föreningarna redovisade kostnader l miljon krkr. över varavav

hälften mellan 2 och 10 miljoner kr. 7 föreningar har haft kostnader
överstigande 10 miljoner 4 mellan 15 och 24 miljoner kr.varav

redovisadeTillsammans uppgick kostnader till drygt 560 miljoner
krmz.kr eller 930 Det alltså uppenbart få föreningarär att ytterstca-

har haft möjlighet bedriva verksamheten finansieringutan extern -
sig i följandenågot också visar den redovisningen.som

5.3 Resultat

i enkäten harMed stöd uppgifter verket skillnadenberäknat mellanav
förening.intäkter och kostnader Bland intäkterna har indå räknatsper

intäkter insamlingar, gåvor, intäkter frånäven av arrangemang m.m.
Vissa brister finns i sannolikt mindre be-redovisningama ärmen av
tydelse för helhetsintrycket.

Jämförelsen följande För jämförelsenresultat. göra någotattgav
tydligare har resultaten i Förhållande till lokalstorlek.redovisats
Undersökningen omfattar föreningar.1 240
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Resultat förhållandei till lokalyta.

Lokalyta
l50m2 300m2 500m: lO0Om2 20O0m2 2000m2Resultat

Driftsnetto
100 kkr 3 5 12 26 17 16
100 kkr 17 46 34 20 9 2
20 kkr 78 88 42 15 3
1000 kr 71 59 25 14 10 3

Underskott
-1000 kr 44 32 6 3 l
-5000 16kr 28 12 6 1
-10 kkr 40 61 30 15 1 1
-30 kkr 33 77 42 19 5 1

-100 kkr 2 17 15 17 4 2
-200 kkr 3 97 28 17 6

-1 Mkr 1 7 7 9

Knappt hälften föreningarna har alltså haft överskott verksam-av av
heten inklusive bidrag, omkring 23 under 20 000 kr. Hur denvarav-
hälft föreningarna har redovisat underskott klarar fortsatt driftav som

inte känt. Vi kännerär emellertid till flertal konkurser har in-att ett
träffat bland samlingslokalföreningar på tid.senare

Bland redovisade kostnader finns kostnader förposten som avser
underhåll eller avsättning för ändamål. Det sig emellertidrörsamma-
oftast jämförelsevis låga belopp i förhållande till lokalstorlek. Detom
finns därför anledning de underhållsåtgärder vidtasatt äranta att som
sådana oundgängligenär nödvändiga underhållsåt-störreattsom men
gärder skjuts framtiden.på Genomgången i avsnittnästa det redovi-av
sade upprustnings- och underhållsbehovet talar för den tolkningen.

6 Underhållsstatus

Verket har ställt frågor till föreningarna lokalens nybyggnadsårom
eller tidpunkt för större byggnadsâtgärder såsom ochellersenare om-
tillbyggnad eller större upprustning. Föreningarna har också fått frågor

hur har finansierat åtgärderna, bl.a. huruvida statligt stöd harom man
erhållits.

Svarsfrekvensen förhållandevisär igod fråga tidsangivelserom
sämre vad gäller uppgifter finansiering. De tidpunktermen om som
kan frånallt nybyggnadsår till varje upprustningsåt-anges typavse av

gärder. Det nämligenär vanligt föreningar haratt angettsom en
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tidpunkt under 1980-talet för tillbyggnad och upprustningsenaste
också har redovisat behov ytterligare upprustnings- eller andraav
liknande åtgärder inom femårsperiod därefter.en

Också frågor behovet i den framtidennärmasteom upprust-av
ningsåtgärder och tilltänkt finansiering förhållandevisär ojämntom
besvarad. De resultat analysen enkätsvaren under denna rubrikav ger

därförbör i högre grad i fråga övrigaän resultat betraktasom som
indikationer.

l 083 föreningar har lämnat uppgift respektive ochom ny- om-
tillbyggnadsår eller upprustningsår. Av dessa 80närmare % attuppger
sådana åtgärder har vidtagits under 1980-talet eller Av dessasenare.
har flestade fått någon form finansiellt frånstöd samhället i förstaav
hand från kommunen och knappt hälften redovisar stöd från staten.

Trots alltså det flertalet har 80-talet elleratt stora uppgett senare
tidpunkt för byggåtgärderstörre har hälftennärmaresenastesom av

alla föreningar pekat på behöver vidta ytterligare åtgärderatt man av
Sarmolikt beror detta på de åtgärder har vidtagitsart. attsamma som

delarutgör projektstörre ekonomiska skäl har tvingatsav som man av
skjuta på framtiden. En trolig förklaring är ocksåattannan man, av
ekonomiska skäl, tvingas skjuta underhållsbehov framför sig.

Av de föreningar 50 %ca har behov nyinveste-uppgettsom av
ringar och samtidigt redovisat finansiering, vilket är en
mindre del flertalet 229 st söka statligt stöd. Tillsammansattavser
har dessa föreningar beräknat behov statligt stöd tillsammansett av om
drygt 250 miljoner kr.

Slutsatser samlingslokalbestândetom

Med stöd i de uppgifter verket har fått från samlingslokalföre-som
ningamas centralorganisationer, landets kommuner och enkätsvaren
konstaterar vi:

Det finns drygt 3 400 föreningsägda allmänna samlingslokaler i-
landet.

Genomsnittsstorleken m2.500är ca-

Medianstorleken m2.275är-

Av de 1600 lokaler belägna iär landsbygdsmiljö är genomsnitts-som-
m2storleken 250 m2.och medianstorleken 200ca
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350 förortsmiljöAv de 1 lokaler belägna i smâtätorts- ochärca som-
m2 m2.genomsnittsstorleken 600 medianstorleken 400drygt ochär ca

Av de 450 lokaler belägna i stadsmiljö genomsnittsstor-är ärca som-
m2 m2.leken drygt 1100 och medianstorleken 700ca

2 700 samlingslokaler 500Runt har Av dessa bedöms knapptscen.-
teknisktkunna avancerade teateruppsättningar.ta emot

1 100 lokaler handikappanpassade hissarMer helt med ellerän är-
hörslingor.toaletter ochramper,

Mer 1250 lokaler delvis handikappanpassadeän är är t.ex. ut--
hörslinga.rustade med

900 lokaler inte handikappanpassade.Runt är-

1991 fick 2 500-2 700 driftstödUnder lokaler kommunalt medca-
m2omkringsammanlagt 410 miljoner kr eller i genomsnitt 280 kr per

och år.

Samlingslokalema i Sverige har uppdragsersättningar frångenom-
dagis,kommunerna uthyrning till skola etc. fått intäkt omkringpåen

m2.250 miljoner kr eller 175-200 kr De sammanlagda bokfördaca
omkostnaderna för samlingslokaleralla uppgår sannolikt till 1 350ca

m2miljoner kr eller 950 kr och år.ca per
Boverket har inledningsvis pekat enkätmaterialetpå tillännu äratt

vissa delar bristfälligt. bristerTrots dessa verket utredningenattanser
fog för följande slutsatser:ger

Vi har förhållandevis hög lokaltäthet, Boverkets registerävenen om-
ansökningar bidrag för fortfarandeöver talar det finnsatt ett stortom

nybyggnadsbehov.

Samlingslokalbeståndet förhållandevis fördelatär väl landet.över-

Med bl.a. graden handikappanpassning mått standardpå kanav som-
konstatera tredjedel beståndet i skick och harär högatt gotten av

standard, för tredjedel förhållandenär acceptabla och tredjedelen en
beståndet i mindre skick.är gottav

Intensiteten i och mångfalden verksamheter i lokalerna i högärav-
grad beroende deras underhållsstatus och hur de fungerar. Iav
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ochverksamhetsgraden högfunktionella lokaler ärvälhållna och
aktiviteteri rik.mångfalden

m2 minusnegativt ellerlokalyta ärgenomsnittliga driftsnettotDet per-
krm sarnlingslokalbeståndSåledes landetsoch år. har70 ett sam-ca

miljoner kr.100driftsnetto pånegativtmanlagt ca

ungdoms-för barn-föreningslivet,förbetydelseLokalerna har stor-
fördemokratiskalokalaför denpensionärsverksamhet,och processen,

både på landetkulturlivetförfria tankeutbytet,för detfolkbildningen,
landsbygden. Detsärskilt påfor kvinnokulturenoch i samtstan
samlingslokaltöre-gjort hosverket harbesökb1.a.framgår somav

ningar.

behovettycks minskalandsbygden,särskiltSamlingslokalema, av-
äldrevårdungdomsverksamhet,för barn- ochservicekommunal m.m.

stödetstatligadetEffekter av

och välrikhaltigtvi i såtill dag harskäletviktigasteDet ettatt
människorsenskildasamlingslokalerallmänna ärbeståndutnyttjat av

offervilja.idealitet ochoch föreningars engagemang,
och medledning enkätsvarmedkonstateraSamtidigt kan avman

enskilda före-ochsammanhang från organisationeruppgifter i andra
för investeringar,samhällets frånstödningsföreträdare statenatt utan -

samlingslokalerunderhåll antaletdrift och skulleförfrån kommuner -
deras skickspridningen ojänmare ochlägre, avsevärtavsevärtvara

vad faktiskt gäller i dag.änallt avsevärt sämretrots som
få fore-grunder konstateraVidare kan på ytterstattsammaman

kraft.ihopgåningar får den löpande verksamheten att egenav
ialltjämtalltså varit ochEkonomiskt ärstöd från samhället har

samlingslokalertill brautsträckning tillgångnödvändigt för attstor ge
beståndet.för undvikaoch skingringatt av

finansieringiolika medverkatunder 50 sättStaten har år av
tioårsperioden har Boverketsamlingslokalbeståndet. Under den senaste

samlingslokaldelegaüonen, bidraglämnatföreträdare,och dess genom
vidmakthållandeform byggande ochoch stöd för av sam-arman av

årligen.miljoner krinom 70 50lingslokaler ramar om ca -
föreningar fått700harUnder den tioårsperioden närmaresenaste

200 före-ochbidrag för olika upprusmingsåtgärder nästantyper av
kombinera-för nyinvesteringar. En del dessa ärningar har fått stöd av

de och tillbyggnader.om-
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Vidare har under period bidragit till handikappan-staten samma
passning genomsnittligt 150 samlingslokaler året medav ettom
genomsnittligt totalbelopp sju till åtta miljoner kr årligen. Sedanom
maximibeloppet höjdes budgetåret 199091 det totalastego m
bidragsbeloppet till 14,5 och för bå 9192 till 17,5 miljoner kr. Bå
9192 beviljades bidrag till 203 enskilda projekt.

Den vanligaste handikappanpassningsåtgärden innan maximibe-var
loppet höjdes installation hörslinga till därefter i störreattav om-
fattning installation hissar, och toaletter.avse av ramper

Samhället har alltså under lång följd bidragitår meden av om-
fattande belopp för bygga vidmakthållaochatt det allmännaupp
samlingslokalbeståndet i landet. Trots detta kvarstår avsevärda behov

upprustning, handikappanpassning och nyinvesteringar i be-av av
ståndet.

Av enkätsvaren framgår för hälften de drygt 1000 före-att, av
ningar har byggt eller byggt till sinrustat lokal undersom upp, om
80-talet eller har behov uppstått ytterligare åtgärder inomsenare av en
femårsperiod. Boverkets register inneliggandeöver ansökningar ger

bild.samma

Reflektioner

Konsekvenserna minskat samhälleligt stöd tillett allmännaav sam-
lingslokaler blir sannolikt på kort sikt utarmning föreningsliveten av
och andra inslag i umgänget människor emellan och lång siktav
förödande for beståndet samlingslokaler. Därvid är särskilt glesbyg-av
den med tanke fåpå de offentliga lokalerutsatt ñnns där.som

Det är uppenbart det återstår omkring 1 500 lokaleratt fort-som
farande i behovär för handikappanpassning. Med dagensav resurser
genomsnittligt utbetalade handikappbidrag på 100 000 kr objektca per
erfordras 150 miljoner kr för åtgärda bristerna för hela beståndet.att
Med dagens takt i handikappanpassning det sju till tio år åtgärdatar att
samlingslokalbeståndet.

I det befintliga samlingslokalbeståndet uppgår den medelstora loka-
m2.len till 400 500 Vi kan också konstatera i den sk samlingslo-att-

kalkön för bidrag är medelstorleken något liknande. När de 183 an-
sökningar bidrag finns i Boverkets kö har realiserats har deom som
50 största lokalerna med sammanlagd totalkostnad 750 miljoneren om
kr förbrukat 1,5 gånger stödet deän återstående 133 lokalernamer av
i kön. Det kan enligt Boverkets uppfattning ñrmas skäl särskiltatt
prioritera stödet till den normala samlingslokalen m2.på till 500upp

I tider otillräckliga ekonomiska bör, enligt Boverketsav resurser
uppfattning, samhällets stöd inriktas på förutsättningar föratt ge att



223Bilaga 7SOU 1994:32

dragningskraftvidmakthålla beståndet, lokalens ökarmed tanke på att
med byggnadens standard och utrustning.

överlämnar till regeringen.Härmed Boverket rapporten
slutligai fattats generaldirektören. I denBeslut detta ärende har av

för stadsmiljöavdel-handläggningen chefenärendet deltog ävenav
sistnämndeFredrik Stellan Svedström, denningen Platen samtvon

föredragande.

Gösta Blücher

Stellan Svedström
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ENKÄT
1992-04-23Dnr 501-127592

Till kommuner

Enkät allmänna samlingslokalerom

Regeringen har iBoverket uppdrag kartlägga effekterna detgett att av
statliga stödet till allmänna samlingslokaler Civ dep 1992-02-27. Till
uppdraget har fogats promemoria framgår de närmare riktlin-en varav
jerna för kartläggningen.

Enligt skall kartläggningen i huvudsak följande förhållan-pmzn avse
den: finns lokalerna; deras ålder, skick och utrustningsstandard;var typ

och omfattning verksamheten i lokalerna; finansiering investe-av av av
ringar drift och underhåll.resp av

kunnaFör genomföra kartläggningen behöver boverketatt medverkan
från kommuner frånoch föreningar har samlingslokaler ellersom egna

på disponerarsätt samlingslokal längre tid.annat Boverket villsom
därför be kommunen fylla i återsändaoch det bifogade frågeformulä-att

Kommunenkät samlingslokaler. Svarenret bör lämnas densenastom
22 maj 1992. Frankerat svarskuvert bifogas.

Enkät till samlingslokalföreningar

Boverket kommer också sända frâgefonnuläröver till antalatt ett sam-
lingslokalforeningar inom kommunEr föreningsenlcätenett bifogasex av
för kännedom. Adresser till föreningarna har verket fått Bygde-genom:
gårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar, Folketshusföre-
ningamas Riksorganisation och Folkparkemas Centralorganisation. De
föreningar inom kommunen får enkäten från boverket framgårsom av
bifogade förteckning.

Samlingslokalföreningar inte är anslutna till någon riksorganisa-som
tion hoppas vi kunna nå med hjälp kommunerna.av

Sammanställning över samlingslokalföreningar

Boverket vill därför be kommunen göra sammanställning överatt en
övriga föreningar med adressuppgifter inom kommunen, harsom egna
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eller i övrigt disponerar samlingslokaler på längre tid föreningt ex som
självständigt disponerar kommunal lokal, och sända in den tillen
Boverket helst så möjligt.snart som-

Allmän samlingslokal; definition

lokaler,De är intresse, är sådana medsom hänsyn tillnu av använd-som
ningssättet uppfyller kraven för statligt stöd. lokalerDvs. upplåtssom
också till andra föreningar eller till privata tillställningar avseendeutan
på politisk, religiös eller liknande tillhörighet och upplåtelse sker påatt
skäliga villkor. Det krävs också lokalen faktisktatt är tillgängligrent för
andra än föreningen själv. Lokaler bara används föreningen självsom av

inteär intresse här.av
Härigenom bortfaller normalt: klubbstugor, församlingshem, s.k.

kvarterslokaler, lokaler används i huvudsak för gymnastiksom och idrott
m.fl. En viss vägledning väl också adressförteclmingama.ger-

Kommunens samlingslokaler

Även kommunens samlingslokaler, dvs. sådana lokaleregna fårsom
disponeras på sätt föreningsägda lokaler börsamma redovisassom till
antalet för redovisningutrymme finns på det bifogade frågefonnuläret-
Kommunenkät samlingslokaler. Redovisningen bör inteom omfatta
skollokaler, gymnastiklokaler likn, för ordinarieutom verksamheto som
också används samlingslokal. Inte heller börsom redovisning ske av
lokaler får disponeras enbart enskildsom förening.av en

Övrigt

Samråd enkäten har skett med Svenskaom Kommunförbundet enligt för-
ordningen 1982:668 statliga myndigheters inhämtandeom uppgifterav
från näringsidkare och kommuner.

Frågor

Frågor enkäten kan ställas till Kerstinom Andersson 0455-53199, Ylva
Bengtsson -53289, Elisabeth Landén -53l97, Stina Jonfjärd -53196
och till undertecknad -53085. Telefaxnr är 0455-53194.

Med vänlig hälsning

Stellan Svedström
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501-1275192Dnr:Boverket

samlingslokalerallmännaKommunenkät om

Adressuppgifterm m

Kommun:

Adress:

Kontaktperson:

Telefon:

i kommunensamlingslokalerallmännaochföreningslivetFrågor om

samlingslokaler:Antalet
kommunenidetfinnskommunägda,inklusivesamlingslokaler,mångaallmännaHur

föreningarsamtligakommunendet ifinnsföreningarregistrerademångaHur

stSvar:

det i kommunenfinnsföreningsmedlemmarregistrerademangaHur

SiSvar
...............................

statligt stödföremål förblikananvändningentillmedhänsynsådanahär ärintresse somärLokaler1 avsom förordningenkrävs attdenenligtstödsamlingslokaler.Förtill allmännastöd1989:288förordningen omenligt privatainbegripetförinomorten,ellerorganisationvarje gruppfår användasdenallsidigt,att avanvändslokalen liknandeellerreligiösapolitiska,hyresgästenstillhänsynopartiskt utanskeruthyrningtillställningar, att - tillgänglig förfaktisktmåstedessutomrent varaLokalenvillkor.på skäligaskeruthyrningoch atttillhörighet - idrottslokalerochgymnastik-kvarterslokaler, mkförsamlingshem,klubbstugor,därför: sbortfallerNormaltandra.
börföreningsägda lokalersättpäfår disponeras somsammasamlingslokalerkommunägda somOckså gymnastiklokaler utomskollokaler, m somintetsamlingslokaler exmenär baraintresseAv renaredovisas. nu redovisningbörsamlingslokaländamál. hellerIntelöranvändasmänfärnågonockså iverksamhetordinarieför

förening.enskildfår användasuteslutande enavlokalerske somav
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BoverketDnr:501-127592

Driftsstöd till samlingslokaler

Lämnarkommunen förstöd driften

Elda Eller
ll Om efterja, vilka principerbestämsstödetsstorleki

E] m2Beräknatpá Iokalyta

E] Beräknatefter % driftskostnadeninklusive underhållav
I: l förhållandetill aktiviteteri lokalen

[j Behovsprövningfrånfall falltill

[:| Annat

Hur driftstödstort inklusive uppdragsersättningar,i kr, lämnadekommunentill samlingslokaler årev under 1991

investeringsstöd till samlingslokaler

1:]Lämnarkommunen E]stödtill till- ochombyggnadochförstörreupprustning samlingslokaler.ny- Ja Nejav

Omja.

Vilkaprincipertillämparkommunenvid fördelning investeringsstödav
[j Behovsprövningfránfall till fall

|:| Sammaprinciper för statligtstödsom
[j Enligtsamlingslokalförsörjningsplan

EI Annat:
.........................................................................

Kommentar:

Med riftstöd1 d allahär former ekonomisktstödför den löpandedriftenavses lokalav oavsett detav en ompáberäknas verkligakostnaderinklusive kapitalkostnaderoch kostnaderför underhåll eller på annatsätt.
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27592BoverketDnr:501-1

SamnyttiandeSamverkan

kommunaltillfälligtmedsamlingslokalersamnyttjas änförhållande blir allt vanligtärEtt att amersom mer
ocksåförekommerDet attfritidsverksamhetlokalenför barnomsorg,hyrverksamhet kommunent att rnm.ex

fránhyresstöd kom-medtöräldrakooperativgördetverksamheteneller ettföreningensjälvdriver att t aex
munen.

[j E]i kommunsamnyttjandelsamverkanawden här Nejtypen JaFörekommer er

utsträckningvilkenOm i-
E lokalernai mindreän 10% av
D lokalernahälfteni mindreän av
E] lokalernahälfteni än avmer

vanligastsamnyttjandeVar är

D inv200mindretätort,glesbygdinklusive

D tätort

E] skillnadingen

verksamheteruppräknadeflera nedannågon ellermedsamnyttiandeFörekommer av

D Skola

1:] Fritidsverksamhet

|:| Barnomsorg

|:] Äldreomsorg

förhållandettillkännermankommuneni den

[:] Primärsjukvárd

D Bibliotek

i: Post

D verksamhetKommersiell

I: Annat

krsådantnyttjandeförhyrahyresstödär iunder 1991kommunenbetalademycketHur ................................................................
samnyttjande:Eventuellakommentarerom
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BoverketDnr:501-127592

Uppgiftslämnareom än kontaktpersonenannan

Markeramedkryss kommuneni nedan vill ha exemplar enkätsammanställningenrutan ettom av
E] Önskar sammanställdaexemplar den enkätenett av

Mottagareom än kontaktpersonenovanannan
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ENKÄT
501-1275921992-05-1 1Dnr

samlingslokalföreningarTill

samlingslokalerEnkät om

bidragi form lån ochlång följd år lämnat stödhar underStaten aven av
har lämnats för nybyggnad,i samlingslokaler. Stödför investeringar om-

åtgärder förunderhålls-reparations- ochoch tillbyggnad, större samt
hardessförinnan bostadsstyrelsen,handikappanpassning. Boverket, och

för stödgivningen.samlingslokaldelegationen ansvaratgenom
effekter föruppföljning från stödetsNågon genomgripande staten av
råder därförpå år. viss osäkerhetföreningslivet inte skett Enhar senare

medför.vilken stödetnyttanu om
för reglerna,för få underlag översynRegeringen har, att ett aven ev

tilleffekterna det statliga stödetkartläggaBoverket i uppdrag attgett av
1992-02-27.samlingslokaler Civ dep

förhållanden: finnsi huvudsak följandeKartläggningen skall varavse
och omfatt-skick och utmstningsstandard;lokalerna; deras ålder, typ av
investeringfinansieringi lokalema; frågorning verksamheten om avav

underhåll.drift ochresp
kartläggningen behöver Boverket med-genomföraFör kunnaatt
föreningar hyr medfrån och från harverkan kommuner somsom egen,

samlingslokal påliknande disponerarlångtidskontrakt eller sättsom
därför fylla i och återsända dettid. vill belängre Boverket Er att

möjligt, 15bifogade frågeformuläret. bör, lämnas denSvar senastom
bifogas.juli 1992. Frankerat svarskuvert

Kommunförbundet,Enkäten utformad i samråd med Svenska Byg-är
Gårdar, Folketshusföre-degårdamas Riksförbund, Riksföreningen Våra

Centralorganisation.ningarnas Riksorganisation Folkparkemasoch
0455-53199,Frågor till Kerstin Anderssonenkäten kan ställasom

-53197, Stina JonfjärdYlva Bengtss0n-53289, Elisabeth Landén -
Även0455 53194.53196 och till undertecknad -53085. Telefaxnr är

frågor.riksorganisationema besvara sina medlemmarshar lovat att

Med vänlig hälsning

Stellan Svedström
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BoverketDnr: -127592501

Föreningsenkät samlingslokalerom

Frågortill samlingslokalföreningar

Allmänna förutsättningar för besvarandet.
Avsiktenär enkätenskall kunnabesvarasatt medkryssi eller med siffemppgift.Förhoppningsvisrutor en
framgår frågandet närden kanbesvaras fler flera Något påmed än krysseller siffror.ett absolutkravav -finnsexaktet En kvalificeradinte. gissningär oftatillräckligtnär skullekräva omfattandesvaretannars en
utredning.
Vidvarje fragorfinns för sådet, den önskar, för kommentarer.utrymmegruppav som egna

Adressuppgifter

Föreningensnamn:

Lokalensnamn:

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Postnrort:
ü

Kommun: Länsbokstav

Kontaktperson: Tel dagtid

Är föreningen i riksorganisationmedlem

E] E]Ja Nej

Om Vilken:-

Ägandeförhållande

|:] Föreningenägeräven samägande lokalen medtomträtteller inneharden

[:| Hyrarrenderar lokalen

l:|Kontraktstid år
________________

E] Annandispositionsrätt
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BoverketDnr:501-127592

Lokalens läge

ortnamn:

Invånarantalet uppgåri tillorten ca personer

Lokalenfinns

[j Stadsmiljö

1:] Tálortsmiljö

I: Landsbygdsmiljömindre invånareän 200

Upptagningsomrádet

Med upptagningsomráde områdedet normaltbetjänas lokalenavses som av

Antal invånare upptagningsomrádeti avrundar till närmasthögre tal1000100 tal- -_________________________
E |:|Finnsflerungefärligtlikvärdiga upptagningsområdetlokaleri Ja Nej

Uppgifter samlingslokalernaom

m2Lokalyta Rymmerca personer:___________________________________________________N
Antal Störstasalenrurn: rymmerca personer_______________________

|:]Ja l: |:| i: 1:] EKök Nej Pentry: wcJa Nej Ja Nej

Disposition

E] våningsplanAntal exklusive källareochAsuterräng

[j Källaiehelt ellerdelvis

[:| Suteiräng
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501-127592BoverketDnr:

innehåller:Byggnadenlokalen

:l Samlingssal

l E] Studielokal

E] Konlerenslokal

E] Biograf

E] Scen

Scenenuppfyllerriksteaternskrav

D I:E] VetNejJa

E] Omklädningsrumdusch

[j VattenAvlopp

Handikappanpassning

E]DD Delvis InteallsHelt

byggnaden finns:I

[j WCHandikapp

E] HandikapphissHandikappramp

E] Trapplift

E] Hörslinga

[j Annat

används lokaleni vilken utsträckningFör vad ochVerksamhetutnyttjande:

utnyttjandetilllällen årunder 1991AntaletHelgerDagtid KvällstidverksamhetTyp av
|:|E] E][:] verksamhetEgen

I:E] I:[:| SföreningarAndra _________________________________________________________________________.
:IE] E]|:] SfPrivataarrangemang
E]E E] S[:| verksamhetKommunal .............................................................................
E]:I EI SE] Annat .............................................................................
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BoverketDnr: -127592501

SamnytliandeSamverkan

Ett förhållande blir allt vanligt föreningenär hyratt sin lokalförutsom än samlingslokaländamålmer annatpå dåtider den ståskulle T förekommertom. det föreningatt hyr sin lokalannars ut ellerdelar denex en avtill kommuneneller till föråldrakooperativlörett barnomsorgsverksamhetpå dagtid. Ett fallannat avsamverkankan föreningenatt avdelar för distriktssköterska,utrymmen Ocksåvara post andratyperm m. avsamnyttjandeellersamverkanmed förekommer.andra

:I DFörekommersamnyttjandeellersamverkan det härslageti Er lokal Ja Nejav

Omja:

Vilka nedanståendeverksamheter så frågaär det i fall ochnär sådananvändslokalenlörav verksamhet.om

Dagtid Kvällstid Helger
Fm Em

E] D E] D E]Skola

D D D D DFritidsverksamhet

D D D l: DBarnomsorg

E] D D D |:|Äldreomsorg

I: D |:| D DPrimärsjukvård

D D D D DBibliotek

E] [:| E] D |:|Post,bankm m
|:| D D D E]Annat

UngefärligMarknads-
Prlnclper för debitering hyra Gratis täckning hyra Annatav

D D D :IAndraföreningar

D D DPrivataarrangemang

|_| |:| E DKommunen

D D |:| DAndra
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-127592Dnr:501Boverket

förhållandenekonomiskaUppgifter om

tidrymd tillmotsvarandeår eller1991uppgick under caför lokalenLöpande kostnader

om möjligt:Varav

kramorteringräntor,Kapitalkostnader ca _______________________________________

krDriftkostnaderca

möjligtompå följandedelposterfördeladesigDriftskostnaderna

krárVärmeel
______________________________________________

krárVattenavlopp
___________________________________v

krStädning
M_____________________________________________

Övrigt kr
____________________________________________________

underhållKostnaderför
krändamållöravsättningeller casamma _____________________________________

tidrymdmotsvarandeellerår 1991finansiering under annanintäkterLöpande

..krHvror:
.........................................

krdriftstödKommunalt
_______________________________________

kruppdragsersåttningKommunal ._______________________________________
krGåvor

_______________________________________
mlotterierinsamlingarEgeninsats rn ________________

arbetstimmarantalideellaBeräknat _______________________________________

framtidenidriftstödKommunalt

kommunalahurdetbeskednågotlämnatHarkommunen om |:|:Ida Nejframtidennärmasteunderdenutformasdriftstödetkommeratt

föreningenförhuvudsakbeskediinnebärja, vadOm

kommerattStödet

[:] minska

E] oförändratvara
1:] öka
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BoverketDnr:501-127592

Årtal för nybyggnad eller omfattande

om-ochleller tillbyggnad eller större upprustning utförd år endast åtgärden:senaste
_______________________________

E] Nybyggnad

|:| Ombyggnad

:I Tillbyggnad

|:] Störreunderhállsátgärdstörre upprustning

Finansiering

kommunaltstöd-

statligtstöda

lán-

insatsegen-

arbeteeget totalkostnadberäknad insatsav-

annat-

Underhållsstatus

föreningenHar någonplanerat form byggtekniskaåtgärderstörre inom 5ársperiodav en
E] [jJa Nej

Om vad Ange möjligtberäknadekostnaderom-
:I Ombyggnad Beräknad kostnad

E] Tillbyggnad Beräknadkostnad

E] Underhållstörre Beräknadkostnad

[j Annatt nybyggnad Beräknadkostnadex -

átgärdensrnasAnge omfattning:
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501-127592BoverketDnr:

ungefärgenomförasinomåtgärderom de kommeratt sammadennadessafinansieraföreningenplanerarHur
tidsperspektiv.

|:I marbeteinsamlingarIán, gåvor. egetfinansiering rnEgen ___________________________________________________,
[jl stödKommunalt

kr[j Statligtstöd ____________________________________________________

:I|:| NejJaåtgärderpákravmyndighetbyggnadsnämndellerfrån omföreläggande annanFinns

vadOmja,

enkätensammanställdadenexemplarhavill ettföreningennedan avkryssimed rutanMarkera om

|:J enkätenÖnskar sammanställdadenexemplarett av

ovankontaktpersonenänomMottagare annan
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Förord

Denna har utarbetats journalisten Erikrapport Lindberg på uppdragav
utredningen.av

Urvalet projekt beskrivs har skett utredningens sekretariatav som av
bakgrund material erhållits frånmot berörda riksorganisatio-av som

ner.

Viss bearbetning har gjorts utredningens sekretariat.rapportenav av

Författaren står själv för redovisningen och de uppfattningar som
framförs.
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Inledning
1987samarbetskommitté gjordeSamlingslokalorganisationemas en

i glesbygd.samlingslokalerallmännasamnyttjandeutredning avom
glesbygden.viktigt isärskiltsamnyttjande ärframhållerKommittén att
ochläkarmottagningdistriktssköterska,exempelTill post, annan

eller Folketsbygdegårdeniplacerasbehållasservice kan attgenom
i glestochvidare på småi sin levakanlokalerHus. Dessa ortertur

för bygden.samlingspunktbli allmänbefolkade trakter att engenom
vissaMenför glesbygden.modellgårdskisseradeUtredama aven

Särskiltanvändas på störremodellen kanidéerna i även orter. samver-
allmännaföreningsägdaochbiblioteksñlialskola,förskola,mellankan

också påaktuell störrekansamlingslokaler orter.var

Modellgården

informations-sittplatser ochmedvälkomnande entréharByggnaden en
ochbyggnadenförskylthänvisningarmedför allmänhetentavla

bygden.
kvadratmeter.100-150sarnlingssal påModellgärden har storen

gudstjänster.sammanträden ochföredrag,ordnasHär möten som
gymnastik ochmotionharManmusik förekommer.ochTeater som

förskolan.lekrum åttjänar ocksåsamlingssalenDendans. stora som
forvaringsutrymmen,verksamhet kräversamordnadhärEn sådan

uppmärk-särskiltfår ocksåoch skåp. Manstolförrådtill exempel vara
Salen kaninstallationer.materiel ochfrågor,akustiskapåsam

vikvägg.delbareventuellt göras genom en
60 kva-30 tillsamlingssalen påmindredenärEtt annat utrymme

Salenstudiecirklar.ochsammanträdenförekommerHärdratmeter.
matsal.pensionäremasocksåför förskola. Den ärmatsaltjänar som

samlingssalen kan ocksåmindrefirar sin fest här. DenFemtioåringar
förskolan.förlekmmvara

samlingssal, likamindreytterligarefinnsmodellgårdenI storen
används denstudiecirklarochföregående. Förutom möten somsom

Hobbygruppergymnastik.terapi ochdagcentral medpensionäremas
bokskåp.finns i formBibliotekslöjd i den.har ochvävstuga av
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Bykontor

Gårdens expedition med 15 till 30 kvadratmeters nyttjas kom-yta som
munexpedition med bykontor för bygglov, kommunal rådgivning
och sociala ärenden. Expeditionen år hemtjänstexpedition.även

Pâ expeditionen sköts också statliga funktioner jaktlicen-som pass,
och deklarationer. Den kan till och med fungera telestuga medser som

arbetsrum har datautrustning.som
I receptionen, 10 till 30 kvadratmeter sitter byvaknnästa-stor,

ren, sköter allmän service, rådgivning, tidsbeställning, biljetter.som
Han eller hon samtidigtär turistbyrå och ombesörjer stugfomiedling.
Receptionen utnyttjas tilläven postexpedition med in- och utlämning

gods, apoteks- och systemvaror.av

Kiosk och kafeservering

En kiosk 10på till 30 kvadratmeter samordnas med reception och ett
kök med 15 till 30 kvadratmeters I kiosken säljs kiosk- ochyta.
dagligvaror. Kiosken är samtidigt kaffeservering. Eventuellt till-
handahåller köket också gatuköksmeny. Köket betjänar pensionärer-en

förskolan, privat fester och möten.na,
Centralt i samlingslokalen finns bysmga, är något slagsen som

torg. Bystngan värmesmgaär såväl serveringsställe, socialsom
träffpunkt, kapprum och informationsplats.
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OrnöexempletVerkligheten -

Byggkostnad
3 miljoner kronorcirka

Finansiering
2 miljoner kronorcirkafrån och kommun:Stöd stat

miljonl kronorlån: drygtFöreningens eget
projektetendast planeringIdeellt arbete: av

Intäkter
drashela000 årdriftstöd: 50 kronorKommunalt summan avper

kommunenfrån500 000 kronorräntefritt påamortering lånför av
200 000 kronor årfrån fasta hyresgäster:Intäkter per

fastaAvtal för hyresgäster
uppsägning från hyresgästemasunderFleråriga avtal, ärsom nu

sida

i husetAnställda
i månadentvå gångerdistriktssköterskaförutomInga

svårigheter. Detideallokal innebär mångasådan härAtt förverkliga en
StockholmsOrnö ibygdegården påminst exemplet medvisar inte

bygdegårdsföreningen,Haninge kommun. Denskärgård ägs somav
plus del sommargäster.förening, bestående öbomaideellär enaven

samnyttjande Sam-exempel påanvändes lyckatGården ett avsom
SOU 1987:34,Folkrörelseutredningenarbetskommittén 1987.

föreningsverksamhet iexempel påexempelsamling gårdentog som
och kommun.samverkan med stat

lågkonjunkturendrabbats och denhar Ornö bygdegårdIdag av
hamnatekonomiska kris Haninge kommunsvåra som

Om tiodubblas Öbe-Ornö cirka 220 fastboende.På lever somrarna
Större ñdei-folkningen, kommer. delendå önsommargästema av var

kommiss till 1980-talet. Därför den de minst exploateradeär en av
i Stockholms skärgård.öarnastörre
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Arbete och föreningsliv

En del de bofasta småföretagare, med diversearbetarärstor av som
saker. Andra pendlar till fastlandet. Förbindelsen dit privat bilfárja,är

också gående. Färjan till Dalarö, litengår med någottar ortsom en
tusental invånare, bussförbindelse cirka halvtimme tillharsom en
Haninge där tåg till Stockholm.gårcentrum,

öinvånareEn del pendlar till Haninge eller Stockholm, pend-men
Ändålingsresoma långa. vill människor, kan tänka sigär attsom

flytta Ornö.pendla, till
Det finns flera föreningar Ornö: Livbojen,på Röda korset, Ornö

skärgårdsintresseförening, Ornö skytteförening Ornöoch spelmän.
Svenska kyrkan församling församlingshem.har på medönen

Ornö till 1952,kommun då den slogs med Utövar egen samman
och Dalarö till Dalarö kommun. I början 1970-talet lades ochdenav
två andra kommuner till Haninge kommun. Denna ärsamman en myc-
ket heterogen kommun med storstadsbebyggelse i form miljonpro-av
gramområden, villaområden och jordbruksbygd glesbygd isamt ute

förskärgården. Nu finns rörelse Haninge kommun ochdelaatten
återuppliva den skärgårdskommun bildades 1952. kom-Densom nya

skulle få cirka l 800 invånare.munen

Bygdegården byggdes 1950

Bygdegården byggdes ideellt öboma 1950 för de skulle fåattav en
samlingslokal. vackert belägenDen är Ornö vita träkyrka inära en
backsluttning ned Kyrkviken med sin ångbåtsbrygga.mot

Enligt folkrörelseutredningen satsade bygdegårdsföreningen under
1970-talet upprustningpå gården. Den blev lyckad, i slutetaven men

årtiondet började tankar väckas på omfattande förbättringarav mera
SOU 1987:34, 59.s.

I Haninge kommun fanns så kallade Omögruppen.den Det var en
för samråd mellan Ornöborna och kommunen. Den arbetadegrupp

först och främst med lösa kommunens behov lokaler Ornö,påatt av
främst för förskola bibliotek.och Man bildade arbetsgrupp meden

för kommunen, bygdegårdsföreningen och Bygdegårdar-representanter
riksförbund för reda vilka lokalerpå behövdes Ornö.påatt tanas som

Kommunen intresserad samnyttja lokaler för deltidsförskola,attvar av
bibliotek och skolgymnastik. Gruppen också kontakt med lands-tog
tinget och postverket, också i behov lokaler där.som var av

I september 1981 beslöt Haninge kommunfullmäktige anslåatt
40 000 kronor till för den skulle kunna förprojekteraatt ut-gruppen
byggnaden. Kommunens fastighetskontor ställde med teknisk råd-upp
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givning och byggkontroll. Bygdegårdsföreningen ingenhade egen pro-
fessionell kompetens. Haninge kommun kom utbyggnaden.att styra

Samlingslokalorgarxisationemas samarbetskommitté ansåg i sin
utredning 1987 det hade varit bättre föreningen kunnatatt om engage-

sig direkt. Nu blev arkitekturen inte frånden tänktra mera som var
början. Genom projekteringen,sparade på blevatt man pengar
slutresultatet lite dyrare och s. 19.sämre

Utbyggd bygdegård invigd 1984

Precis två år startade utbyggnaden på cirka 100 kvadratmeter.senare
Det genomfördes helt finansieradespå entreprenad och med bidrag
från och kommun lån miljonerpå 1,1 kronor. Nustat samt eget

1993november lånet nedamorterat till 800 000är kronor.
Bygdegårdsföreningen folk Ornöhade tänkt på skulle få arbeteatt
bygget, totalentreprenad visade sig billigast. Byggfirmanmen an-

vände arbetare från fastlandet.
Tillbyggnaden invigdes försommaren 1984.på Den sammanlagda

kostnaden för den blev drygt 3 miljoner kronor.
Äldre fortfarande iäger andelar bygdegården, någrapersoner men
andelar försökte föreningen inte sälja. Man har inte heller före-nya

tagit insamlingar till gården. bygdegårdsföreningenDäremot har lagt
ned ideellt arbete delta i planeringen projektet.ett stort attgenom av

Idag har Ornö bygdegård sal på 100 kvadratmeter ochstoren en
liten sal med 25 kvadratmeters Samlingssalarna kompletteras medyta.

kafeteria 40 kvadratmeterpå och 20restaurangkök, kvadrat-etten
Dessutom finns 40postlokal på kvadratmeter ochmeter stort. etten

litet 20 kvadratmeters bibliotek. Distriktssköterskan disponerar en
Övrigamottagning på 15 kvadratmeter. omfattar 140utrymmen

kvadratmeter. Lokalerna har bra standard och handikappanpassa-ären
de.

Förskola, post m. m.

I slutet 1980-talet användes bygdegården Ornöpå till mängdav en
olika aktiviteter. I den salen stojade förskolebarnen detstora var-
deras lekhall. I den lilla hade de lite lugnare aktiviteter.

Posten höll bibliotekspersonalöppet, från Haninge kommun kom
gång i veckan. En vaktmästare anställd deltid.ut på Honen var

arbetade också slöjdlärare i Ornö skola, kulturhistorisktsom en
intressant byggnad inte långt från bygdegården. Distriktssköterskan
hade låsbart använde vanligt sammanträdesrumeget utrymme, ettmen
med mottagningsrum. Det fungeradepentry ocksårummetsom som
övemattningsrum.
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Den anställda personalen samnyttjade personalutrymmen som om-
ldädningsrum och toalett.

Föreningen hoppades litenkunna arrendera i varjeut restaurangen
fall sommartid, då många båtgäster kommer till På så skulleön. sätt
arbetstillfällen kunna skapas.

En gråkall novemberdag 1993 besöker vi Ornö och bygdegården.
Där träffar vi Bengt Lindén, bygdegårdsföreningens ordförande. Han

småföretagare och deltidsjordbrukare.är Vi sitter och samtalar i
matsalen, där kunde ha utmärkt utsikt Kyrkvikenöverman en om
fönstren lite lägre.satt

kris drabbarKommunens bygdegården

Haninge kommun koalition mellan socialdemokrater,styrs nu av en
folkpartister moderater.och Man höjer kommunalskatten från och med
1994 med kraftigtkrona och skär ned den kommunala servicenpåen
för klara den våldsamma ekonomiska kris, råkatkommunenatt utsom
för.

Bygdegårdsföreningens driftsbidrag har minskat från 170 000
000kronor år till 50 kronor. Från det har kommunen dragitper

50 000 honor årligen för täcka föreningenkommunen lånadeatt att
räntefritt 500 000 kronor. Nu upphör bidraget eventuellt helt.

kommunala aktiviteterna i bygdegårdenDe har i upphört.stort sett
Skolan med tolv utnyttjarelever salen gymnastiksal tim-tvåstora som

Deltidsförskolanvecka. flyttad tillär skolan, på grundmar per men av
långt hyreskontrakt sitter kommunen fast med hyran till 31 decem-ett
1996.ber
Distriktssköterskan kommer förut två i månaden. Bib-gångersom

lioteket fortfarande två timmarär öppet vecka, lokalen ärper men
uppsagd till 1995. utlagdPosten är privatpå entreprenör, haren som

lokaler.egna
De fasta hyresgästerna givithar intäkt på 200 00 kronoren per

år.
Planerna på från 1980-talet förverkligades.sommarrestaurangen

Den 20 000 kronor i intäkt för föreningen.säsong Rörelsenger per
finns kvar, omsättningen har minskat. En har iöppnatsrestaurangmen
den närbelägna Dalarö skans, försvarsanläggning från 1600-talet,en

försvarsmakten släppt in allmänheten Båtturismen krympersom nu
också.

Från och med den 31 juli 1993 vaktmästaren uppsagd. Styrel-är
14 medlemmar sköter vaktmästarsysslan ideellt efter rullandeettsens

schema.
LindénBengt nittio verksamheterna i bygde-att procentuppger av

gården idag sker kvällstid. Varje vecka kurserpågår och ordnas ung-
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domsidrott, dans, jägarkurser med Efter årsskiftet har dock akti-mera.
viteterna halverats. Vissa ledare flyttat,har verksamheterna ärmen
också färre dagaktivitetema inär upphört.stort settnu

Bygdegården hyrs också till fester, bröllop och födelsedagar.ut
Räknar alla aktiviteter kommer folk i alla åldrar till bygdegårdenman

förskolan flyttat.trots att

Framtiden mycket osäkerär

Ornö bygdegårds ekonomiska framtid inte rolig justutser nu.
På 1980-talet viupplevde det mycket positivt kommunenattsom-

ville med, Lindén.säger Bengt Föreningen skulle inte fåbaravara
hjälp och bygga bygdegården. Kvaliteten kundeatt rusta utupp
förbättras gårdenoch handikappanpassas. Vi fick möjlighet hyraatt ut
lokaler till kommunen, driftenså klarades. Därför hyresnivånatt sattes
väldigt högt för vi skulle klara och amorteringarräntor ochatt av en
deltidsvaktmästare.

Men efter bara sju har börjatår kommunen hyresavtalensäga upp-
för sina lokaler och det ställer frågan ekonomin sinpå spets.om
Under de gångna åren har kommunen inte visat något intresse för
bygdegården och lämnar gård i kris.nu man en

Om inte kommunen sitt förmodligenkommer föreningentar ansvar,-
inte klara ekonomin Ornönågot år. Men bygdegård livsnöd-äratt om
vändig för befolkning. Den byggdes föröns öfolket skulle fåatt ett
ställe träffas på med ideella och med arbetet. Detatt egetpengar
fungerade utmärkt under åren.

Bygdegårdsföreningen saknar dock inte framtidsplaner. Eventuellt
kommer företag hyra sig i gården. Man planerar byggaett att att en

ideelltmed arbete; det går. Kostnaden uppgår det tilltrotsscen om
50 000 kronor.

På Dalarö kommer det bli husläkare. Han eller hon skallatt
komma till Ornö gång i månaden, eventuellt ochtvå kan då haut en
mottagning i bygdegården.

Bengt Lindén mycket viljan till ideellt försvannarbeteattmenar av
1980-talet.på Nu det inte så lättär återuppliva den. Styrelsens ord-att

förande och kassör fick förut litet arvode, det har tagitett men man
bort nu.
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initiativ glesbygd SvågagårdenKommunalt i -

Byggkostnad
22 miljonerfolketshusföreningens andel kronor,35 miljoner kronor

bostadsstiftelsens andelden kommunalaärresten

Finansiering
Samlingslokaldelegationen 9 miljoner kronor

8 miljoner kronorKommunen
glesbygdsmedelbidrag från länsstyrelsenEtt smärre

befolkninglitet andelar har sålts till bygdensEtt antal
cirka 5 miljoner kronorLån

byggstädning sedan huset fárdigställtsIdeellt arbete:

Intäkter
från fasta därtill1,8 miljoner kronor år hyresgäster,Hyror per

30 40 000 kronor årfrån tillfälliga hyresgäster påintäkter per-

Avtal för fasta hyresgäster
uppsägningstid15 2år med års

iAnställda huset
22 personer

exempel på arbetet glesbygden levaSvågagården låtaär attett upp
samlingslokalallmän till traktensgöra centrum.attgenom en

modellgårdliknar denSvågagården är uppbyggd på sättett som
i medsamarbetskommittén Gården kom till samband1987 skisserade.

Initiativet tillkampanjen Landsbygd -90, startade 1987. det togssom
kommunen.av

rinner 100Svågagården har fått efter Svâga älv, meternamn som
Älven Svågadalen. liggerfrån gården. har i sin givit till Därtur namn

nio byar med ungefär 700 invånare tillsammans.

dominerade skogsbruketTidigare

Tidigare näring, arbetar baraskogsbruket dominerandevar men nu
få vuxit flera småföretag inågra där. I stället har det upppersoner

anknytningSvâgadalen, särskilt och verksamheter harhantverkare som
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till turismen. Det finns också bilverkstad, bensinstation och daglig-tre
varuaffárer i Svågadalen.

En del Svågadalens invånare pendlar till skiftarbete på kartong-av
fabriken i Iggesund vid kusten. Dit det cirka 80är kilometer frånnere

avlägsnastede byarna. Så långt går det bara pendla, därföratt att man
samåker, arbetar långa skift och sedan ledig tioär dagar i sträck.

Bland fritidsintressena dominerar jakt och fiske. Därför finns jakt-
och skytteföreningar i dalen, också idrottsförening.men en

En IOGT-loge har tidigare funnits i delen dalen. Ennorra av av
byarna, Norrberg, förär säte ganska baptistförsamling. Folketsstoren

ÄngeboHus byggdes i byn 1960.

Landsbygd -90; starten

Svågadalen har varit typiskt glesbygdsområde, varifrån mångaett
människor flyttat. Dalen ingår i Dellenbygdens kommundel inom
Hudiksvalls kommun.

iI slutet 1970-talet höll nuvarande kommunalrådet Marianneav
Ekblom studiecirklar i Svågadalen. Deltagarna föruttryck singav oro
för hur det skulle gå för bygden, inga familjer flyttade dit. Iom unga
samband med rikskampanjen Landsbygd -90 organiserade Ekblom
tillsammans med Rolf Krohn, då kommundelschef i Dellenbygden,

i Svågadalenstormöten för undersöka det fanns intresseatt attom
bilda intresseförening. Initiativet genklang i dalen.en vann

I november 1989 bildades Svågadalens intresseförening för att
vända bygdens dystra utveckling.

Rolf Krohn lade ned mycket arbete på utveckla arbetet,att men
ñck projektsamordnare anställas försnart medel Trygghets-en ur

fonden. Idag Svågadalenär framtidsbyar i Sverigetreen av som
Ångerman-Glesbygdsdelegationen. Deutsetts andra Graninge,är iav

land, och västgötabyn Kalv. Svågagården och Graninge drivs med
starkt kommunalt inflytande, medan Kalv är kooperativt drivenen
gård, Kalvsjögården, i centrum.

.Självfbrvaltningsråd

Svågadalen har självförvaltningsråd. All verksamhetett inte ärnu som
myndighetsutövning beslutas i sjävförvaltningsrådet med representanter
för lokala föreningar och brukare. Formellt fattas besluten platsche-av
fen för Svågagården villkorad delegation, det vill säga närgenom
platschefen och självförvaltningsrådet eniga fattasär besluten genom
delegation. Annars går ärendet vidare till kommundelsnämnden.

Självförvalmingsrådet får en påse pengar kommunen,av som
främst används till hyra lokaler Svågagårdenpå och personalav samt
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och vandringsleder campingplatser.kanot- bad- och En utvärde-samt
ring projektet 90-talets byapolitik Glesbygdsmyndigheten, Folk-av

Sverige Kommunförbundet;rörelserådet, Hela skall leva, september
1993 självförvaltningsrådet ganska okänt bland dalensärattmenar
befolkning. Hudiksvalls kommun vill därför rådet skallatt utses

direktval, fådet tid till stånd sådan lösning.tar attgenom men en
Hjärtat i Svågadalsprojektet samlingslokal,allmänär storen

Svågagården, där aktiviteter utnyttjasmängd Husetägeren rum. av
människor i timmar. fungeraralla åldrar under alla dygnets vakna Det
också Folkets Hus.ettsom

Svågagården exempel långt drivet samnyttjande.påär ett ett

husEtt nytt

början folketshusföreningen till iFrån tänkte bygga Folkets Hus
Ängebo, då upptäcktes bärande hade Man komväggaratt ruttnat.men

hus.byggaöverens att ett nyttom
Ängeboinvigdes 18 augusti 1990. folketshusföre-Svågagården den

ning en ekonomisk förening del gården. Resten tillhör detäger en av
bostadsföretaget Hudiksvallsbostäder.kommunala

verksamhetslokaler pensionärslägenheter.I huset ñnns förutom sex
utnyttjar den i husetDe bor där tvättstuga där all tvätt tvät-som annan

ihyrs dessutom tretimmarspass till bygdens befolk-Tvättstugan uttas.
ning.

betjänar iGården har kontor, alla verksamheter huset. Härett som
få medockså allmänheten hjälp fax kopiering,kan och också medmen

myndigheterförfatta skrivelser till och liknande. finnsDet ocksåatt en
betjänarreception i Svågagården hela foajénhuset. I säljs hant-som

verk från bygden.
förlagd tillBygdens barnomsorg är Svågagården: daghem, deltids-

förskola lekskola ñnns ocksåoch fritidshem. Här grundskolans låg-
och mellanstadium inhyst. Skolan årskurslös B-skola. Givetvisär
samverkar barnomsorgen särskiltgrundskolan det gälleroch nära, när
sexäringarna.

Träverkstad för alla

Skolan utnyttjar Svågagärdens träverkstad slöjdsal dagsom en per
vecka. Andra tider hyrs den Träverkstaden används också vakt-ut. av
mästaren reparationsverkstad. Det finns också textilverkstad,som en

likaledes fungerar slöjdsal i idag veckan och övrigt hyrssom som en
till studiecirklar.ut

Den gymnastikhallen gården med dusch ochpå bastustora samt
omklädningsrum för damer tjänar dagtidoch herrar på gymnastik-som
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finnssal för Kvällstid hyrs den Nyckelbarnomsorgen och skolan. ut.
Ängebo,på i där också betalar hyran.macken man

Högstadieelever egentligen målsman med,hyr salen skall hasom-
platschef för skola, och hemtjänstsäger Marianne Rahm, barnomsorg

på folketshusföreståndare halvtid.halvtid och på
Ängebo gjort föräldrarnaMen folketshusförening har avtal medett-

själva. sig defår hyra De sköter bättreungdomarna nästan änatt
vuxna.

och kyrksalAula

Stora musiksalSvågagården aula skolan och gångsalen på åtär peren
liknande.vecka. kvällstid används till konserter, danser ochPå salen

Vissa Svenska kyrkantjänar till kyrksal. Det ochsöndagar den är när
nämligenbaptistförsamlingen ekumeniska gudstjänster. Då räckerhar
Svenskainte fyrtio platser till. brukarden lilla kyrksalen med Den

litenkyrkan Till kyrksalen hör ocksågudstjänstrum. enannars som
expedition.

i gårdensSkolbarnen och sexåringarna på Svågagården äter restau-
tillvikvägg salen. Daghemmet hämtarhar matenstorarang, som en

på i restaurangköket. Folketsoch hos sig. Matenäter görsvagn
Husföreningen i regi heltidstjänster.driver med tvårestaurangen egen

Svågagården däremot ingen anställd. DetBiblioteket på har
betjänar folk. Grundplåten kommer frånbåde skolan och bygdens

ÄngeboBrännäs huvudbiblioteket i Hudiksvalloch gamla skolor. Från
får biblioteket Självförvaltningsrådetlåna hundra böcker år. köperper
in folk tillböcker på bokrea. Dessutom skänker i dalen böcker
Svågagårdens bibliotek.

Ordningen självlån fungerar Mariannemed utmärkt, Rahm.säger-
Inte bok har försvunnitenda på år.treen

Centrum för äldreomsorgen m.m.

Svågagården fungerar också för äldreomsorgen. Hem-centrumsom
tjänsten har här lokaler, det finnsdär samtala ostört.utrymmen att
Man behöver till dryftaexempel vårdtagares angelägenheter. Till
lokalerna hör också litet kontor.ett

I lillagårdens kök samlar hemtjänsten pensionärer till olika sam-
lingar, inte bara deras vårdtagare. Alla pensionärer i bjudsdalenegna
in. Lilla köket har både köksbänkar i normalhöjd och lägre handikapp-
anpassade bänkar. Här har det varit kurser i keramik och porslinsmâl-
ning. Allmänheten får lillahyra köket för fester. Restaurangköketegna
kräver däremot professionell personal.
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distriktssköterskan emotockså tarm därSvágagården har taren
i veckan.två dagar

minigolf.ochutedansför ishockey,finns banorUtanför huset
skol-skjutsautnyttjas tillminibuss. DenleasarSvågagården atten

Vakt-till badet.sexåringarochpensionärerhämtabarn, transportera
NågonsinaförVolkswagenbussenanvänder transporter.mästaren

denkörbussenbehöverdeninte anställd,chaufför finns utan som
sinaförbussenSvågadalen får hyraBefolkningen i transporter.också.

sättPå sålägerverksamhet.förSvågagårdenanvändsPå somrarna
ha ståttskullelokalerutnyttjar tomma.annarssomman

samarbete22 anställda i

yrkesgränsema.totaltSvâgagården samarbetar över22 anställda påDe
i hem-barnskötarei barnomsorgen,rycka invårdbiträde kanEtt en

detin därryckerhon självberättarRahmMariannetjänsten. att
kompletteradecember för8till henne denringdeNär jag attbehövs.

på daghemmet.sysselsatthon justuppgift varen
jobbigt.väl litebörjan dethon. Ipositivt,det sägerVi upplever var-

få detvi har hittat rätt sätti huset,sigskola in attAlla skulle men
samarbeta yrkesgränsema.överfortsättaVi villflyta. attatt

styrketräningsrum,samnyttjas, så ävenAlla personalutrymmen ett
alla anställda tränar.där

miljoner35

andelHusföreningens35 miljoner. FolketskostadeSvågagårdenHela
innanfick folketshusföreningen lånaSummanblev 22 miljoner. upp

ochbeviljade stöd 9 miljoner kronorpåsamlingslokaldelegationen ett
iNu 5 miljoner kronoråterstår cirkamiljoner kronor.8kommunen

glesbygdsstöd.ilitenLänsstyrelsen bidroglån. med summaen
anslut-bjödoch påel-pannaHälsingekraft gick in med sortsen ny

ningsavgiften.
vilketbefolkning,till bygdensandelar i SvågagårdenEn del såldes

intefrivilligt arbete förekom påinbragte några kronor. Någottusen
husetbefolkning helaSvågadalenssjälva bygget. Däremot byggstädade

innan invigningen.
iordningockså gjortPlanteringama utanför människorhuset har

ideellt.

betalarHuset sig

folketshusföreningentillDen hyra självförvaltningsrådet betalarsom
efterfor med beräknasskola, barnomsorg, bibliotek, hemtjänst mera
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nivån på den hyra Hudiksvalls kommuns fastighetskontorsom tar ut,
den debiterarnär andra kommunala verksamheter, till exempel skolor,

för lokalkostnader.
Folketshusforeningen får 1,8 miljoner kronor i årlig hyresintäkt.

Därtill kommer intäkter för tillfälliga hyresgäster 30på 40 000 kro--
Stora salen kostar 500 kronor för timmar, med matsal ochnor. sex

lilla köket 1000 kronor. Folketshusföreningen får också intäkten
den tillhandahåller vaktmästartjänstatt Hudiksvallsbostäder.genom

Under 1992 täcktes folketshusföreningens kostnader intäkternaav
från hyror, vaktmästartjänster och restaurangverksamheten, till-som
handahåller till skola och barnomsorg. Föreningen ñckmat till och
med litet överskott, den till fond förett reparationer.avsattesom en

Kommunen och självförvaltningsrådet har självförvalmingsav-ett
tal. Folketshusföreningen och kommunen har slutit avtal på 15 år med
2 års uppsägningstid.

Turismen projektnästa-

Svágadalen har fått hus blivit tillgång för bygdensett före-nu som en
nings- och fritidsliv. Nu tänker intresseföreningen och självförvalt-
ningsrâdet vidareutveckla verksamheten bland med ñske- ochannat ett
turistprojekt, ingår i samarbete mellan Västernorrlandsett ochsom
Gävleborgs län. Man tagit kontakt och börjat samarbeta medupp
befolkningen i vildmarksbyn Naggen. Där kan erbjuda turisterman en
veckas vildmarksliv, bland med paddling.annat
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Trångsviken2000-talets hus -

Byggkostnad
inventariermiljoner inklusive25 kronor

Finansiering
9 miljoner kronorStatligt stöd

6 miljoner kronorKommunalt stöd
kronorFörsålda andelar några tusen

rivning huset och sprängningIdeellt arbete bland med gamla avav
2 miljoneruppskattas till värde kronorgrunden ett av

återstående lån 8 miljonerIdag januari 1994 bygdegårdensär
kronor

Intäkter
drifts- och kapital-så de täckerHyror för fasta hyresgäster sätts att

kostnadema
tid disponerar lokalenberäknas efter den hyresgästenBeloppet

kronorcirka 2 miljoner årDriftskostnader per
anknytning till bygden disponerar loka-Tillfälliga hyresgäster med

gratislema

för fastaAvtal hyresgäster
princip tioårskontraktI

Anställda i huset
22 personer

Ingenting beständigt. Inte gammal bygdegård, hur näravarar ens en-
och kär den När den tidigare bygdegården behövde förän ersättas

dagens krav, blev tankarna på samverkan det allt över-motsvaraatt
skuggande.

Så Trångsvikens bygdegårdsförening det vinkelbyggdapresenterar
tvåvåningshus mitt i Trångsviken föreningen invigde 29densom
februari 1992 i stället för det gamla hus hade haft påman samma

Föreningenställe. kallar ett förgården hus 2000-talet och vill att
den skall central punkt för service till ortsboma. I stort settvara en
hela bygden med i bygdegårdsföreningen.är
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Många samarbetei

Genom samverkan mellan bygdegårdsföreningen, kommunen, posten,
Svenska företagkyrkan och har kunnat behålla och utvecklaman en
service Trångsviken 300med invånare och hela Mellansjöbygdenssom
700 boende inte skulle ha kunnat ha annars.

Trångsvikens bygdegård liknar Svågagården denännu änmer mo-
dellgård samarbetskommittén 1987 skisserade.som

ÖstersundMellansjöbygden ligger i Krokoms kommun mellan och
Åre i Jämtland. Det gammal jordbruksbygd,är finns etten men nu
fyrtiotal företag här, bland för fritidsaniklar, plastprodukter,annat
livsmedel, heminredning och maskinentreprenader. En del människor

Östersund.pendlar till
Nils Bertil Nilsson, företagare i bygden och ordförande i bygde-

gårdsföreningen kommunalpolitiker, föreningslivet ärsamt attmenar
livligare här vanligt i sådana här trakter. Det finns byalag, idrots-än
klubb, hembygdsgille och politiska föreningar. Däremot finns inte
andra samlingslokaler frikyrkabygdegården. En ligger iän Ytterån
åtta kilometer från Trångsviken. iKyrkbyn Alsens socken finns
femton kilometer bort församlingshemmed och bygdegård.

Gamla huset revs

På den där Trångsvikens bygdegård står fanns tidigare intomt nu
äldre bygdegård. Huset omkring 100 år gammalt, detnärvar revs.
Byggnaden ursprungligen sädesmagasin, skänktes tillettvar som en
nykterhetsloge. Denna småningomupphörde så och huset skänktes
efter femtiotal år till bygdegårdsförening. I början 1960-taletett en av
renoverades huset, förföll När det blev aktuellt i slutetmen senare. iV
1980-talet skapa modern bygdegård, ansåg föreningen det inteatt en
värt huset till.gångatt renovera en

En arbetsgrupp inom bygdegårdsföreningen arbetade ideellt med
skapa hus.att ett nytt

Först hade vi lite svårt finna hyresgäster till vår tilltänktaatt nya-
byggnad, berättar Nils Bertil Nilsson, sedan det tillväxte ett stortmen
projekt därför så många ville hyra lokaler. Kommunen passivatt var
tills den beslöt sig för bli hyresgästerna.att en av

Huset har bruksyta på l 715 kvadratmeter. I suterrängvåningensen
flygel håller barnomsorgens två avdelningar till. I våningenena

ovanpå finns salen med När det teaterföreställning,ärstora scen.
Åutnyttjar skådespelarna vissa daghemslokalema loge. andraav som

sidan använder daghemsbarnen i alla i husetstort sett utrymmen
dagarna. De har till exempel samlingar i biblioteket, de pysslar i
hobbyrummet, de spelar i musikrummet.



Alla lokaler är öppna

Ingen har exklusiv tillgång till några visst säker-utrymmen utom ett
hetsutrymme for posten.

Posten sysslar inte bara med brev, paket och penningaffärer utan
sköter också biblioteket. Därigenom kan biblioteket ha öppet 14
timmar vecka och kan användas till olika slags samlingar. Förutper
hade Trångsviken biblioteksñlial, 2 timmaröppenen som var per
vecka. Posten sköter också administrativa uppgifter Svenskaåt kyrkans
församling, företagarföreningen och idrottsföreningen. Därigenom blir
det ekonomiskt möjligt ha kvar poststation i Trångsviken.att en

Till bybomagår varje dag för sina postfack.posten tömma Detatt
bidrar till det alltid livär och rörelse. socialaDe kontaktemaatt
underlättas entrén, dimensioneradär för 300attav som personer,
innehåller läs- och myshöma med öppen spis. finnsDet ocksåen en

mindre matbordsgrupp i entrén.en
I hörn vid entrén ligger café med tillhörandeett kök. Bredvidett

finns matservering med 56 platser drivs privaten entrepre-som av en
serveringennör. fungerar också lunchmatsal för husets 22 anställ-som

da och pensionärsmatsal. Den nyttjas också vid festarrangemang,
bland i salen. Serveringens kök lagar tillannat stora daghemmetmaten
och den låg- och mellanstadieskola, ligger med byg-som granne
degården.

För skolan är skolmatsal. Det förrestaurangen är övrigt inga
vattentäta skott skolamellan och barnomsorg. De använder bland

lekpark utanför gården.annat samma
I musikrummet träffar vi inte bara på dagisbarn. Här håller också

den kommunala musikskolan hus. På kvällarna hyrs det ofta före-av
ningar och privatpersoner. Hobbyrummet och verkstaden används på
dagarna barn. Pensionärer och andra intresserade kommer också hitav
på dag- och kvällstid.

Konferenser, fester och teater

Stora salen nyttjas på många förutom tillsätt: fester och teaterföre-
ställningar tjänar den också gymnastiksal för daghemmet, skolan,som
idrottsföreningen. Här ordnas dans, här konferenseräger rum.
Krokoms kommun och Jämtlands läns landsting har haft möten i denna

Ävensal. andra myndigheter, till exempel Vägverket och Postverket
har samlats här.

Fritidshallen i suterrängvåningen används dagarnapå daghem-av
lekhall. Det brukasmet också till mindre konferenser,som för

föreningars sammanträden och på kvällarna ungdomsgård.som

9 14-0334
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församlingen äveni Här harkyrksal huset.harSvenska kyrkan en
tillexklusivtintesalen brukasMenbamtimmar.förskola ochöppen

samlasstudiecirklarPensionärsträffar ordnas här,kyrklig verksamhet.
tjänarställe. Utrymmetdettasammanträden ägerlokal,i denna rum

Även hardistriktssköterskanbiblioteket.för mottag-läsrumockså som
bygdegården.ning i

personalutrymmenGemensamma

omklädningsutrymmen.ochpersonal-delar påanställda i husetAlla
lokaldrivssolarium,medñnns vilorum entrepre-Det ett av ensom

behövdeDäremotsamnyttjandeDettanör. stora pengar.sparar
fackföreningarnaolikamed debygdegårdsföreningen samtala attom

personalut-skullemed olika yrkenmänniskorolika sammasamsas om
rymmen.

entreprenadutlagd påvaktmästeriet ärinklusivehusetSkötseln av
den-ärbygdegården. Entreprenöreniverksamheterbetjänar allaoch

caféet ochdriver restaurangen.samma som
delarplaneringsrum. Dennahemtjänstensvaktmästeriet finnsVid

idrottsföreningen.expedition med
bygdegårdensamnyttjas måstelokalerallaEftersom 85 procent av

fastadeUtöverolika lokalerna.boka deförbokningssystemha attett
dag. Detbokningargenomsnitt 1,5bygdegården iaktiviteterna har per

begravningarbröllopsmiddagar, dop,sammanträden,teatersällskap,är
utställningar.Ibland förekommermed mera.

fastade400 aktiviteter,i000101992 deltogUnder personer
orälmade.verksamheterna

generalentreprenadByggde på

inklusive inventa-miljoner kronor25totaltkostadeAtt husetbygga
efterrita huseti uppdragarkitektñrmaFöreningenrier. attgav en

Ettgeneralentreprenad.lades påArbetetdirektiv.föreningens ut
Blandbygget.ideellt medarbetadefemtiotal annat revpersoner

grunden för detsprängdegamla huset ochfrivilliga det nya.
Genom detgratis insatser.medställdeMaskinentreprenörer upp

miljoner kronor.föreningen tvåsparadefrivilliga arbetet
kommunala tillmiljoner kronor,till niouppgickstatliga stödetDet

miljoner.lån på åttahar kvarBygdegårdsföreningenmiljoner. nusex
kronor,fått in någraochsålt andelarFöreningen har tusen men

läggastrategi intemedvetenNilsson detBertilenligt Nils attenvar
Man ansågdenfå in vägen.alltför mycket arbete påned att pengar

25bygge påfinansieraförinsamladet går ettinte attattatt pengar
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miljoner kronor. Däremot det enligt Nilsson ganska jobbett stortvar
kontakta olika myndigheter.att
Facken och de enskilda arbetstagarna hade från början synpunkter

på personal från så många olika verksamheteratt skulle ha gemensam-
personalutrymmen, idag mycket tillfredsställdaär medma men sam-

nyttjandet.

Hyresfritt för föreningslivet

Det samnyttjandet har gjort hyrorna kan förhållande-extrema sättasatt
vis lågt. Föreningen vill täcka sina drifts- och kapitalkostnader med
dem. K-konsult, projekterade huset, har beräknat hyresnivån.som
Användarna kan kontrollera underlaget för hyressåttningen. Hyresbe-
loppet beräknas efter den tid hyresgästen nyttjar lokalen.

Första året överskott på cirka 100 000 kronor. Det gick tillettgav
avskrivningar. Nu har resultatet efterextra ochräntenetto avskriv-

ningar blivit 250 000 kronor. Husets driftskostnader är två miljoner
kronor år. Driftskostnadema har blivit lägre än beräknat. Detper
beror bland på gjort dyra kvalitetsinstallationer. Husetannat att ärman
byggt i betong och umyttjar bergvärme.

Hyresgästema bygdegårdsföreningen använder ökadevet att
intäkter till snabbare skriva lånen. Det kanatt till exempelav upp-

dem till aktsamma gården.muntra att vara om
Huset avskrivs på 30 inventariernaår, på 10. Men med nuvarande

trend kommer avskrivningen ske snabbare.att
Alla tillfälliga hyresgäster med anknytning till Mellansjöbygden

disponerar huset gratis, till exempel till femtioårskalas, kommunfull-
mäktigesammanträden eller politiska möten.

De hyresgästernastörre hyr i princip sina funktioner tioårs-med
kontrakt.

Inget arbetsgivaransvar

I och med hela driften huset utlagdatt är på entreprenad, slipperav
bygdegårdsföreningen på sig något arbetsgivaransvar. Denta arbetar
ideellt, styrelsen har vissaändå professionella drag. Man harmen
momsregistrerat sig fåttoch tillbaka 4,5 miljoner kronor i byggmoms.

Den bygdegården har fått oerhörd betydelse för föreningslivetnya en-
i Mellansjöbygden, berättar Nils Bertil Nilsson. Sovande föreningar

byalag och hembygdsförening har blommatsom Det gäller ävenupp.
bygdegårdsföreningens programverksamhet med danser och ka-egen
baréer.

Företagen har också det huset. Genomstor detnytta harav nya-
blivit kvar. På grundposten detta har två företag etablerat sig iav nya
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företagen. NågonMellansjöbygden. Den restaurangen gynnarnya
tidigare.fanns förut inte härlunchmatsal

betyderbygdegårdenvidareframhållerBertil NilssonNils att
trivsel. Han berättaridentitet ochfantastiskt för bygdensmycket att

i denförankringmed starkskapa husbygdegårdsföreningen velat ett
ihistorien och kulturenvill bevarabyggnadstraditionen,lokala som

blandfotografier,gamlahängeri gården annatbygden. På väggarna
tid.nykterhetslogensfrån

utveckladå Målet ärfinns detframtidsplanerVilka att sam-
servicenivå änbehålla högreytterligare för kunnanyttjandet att en

bank ochintegreraistårhaft. Närmastskulle ha tur attannarsman
i Trångsviken.pOSI

ÅnimskogkompromissviljaSamarbete kräver -

upprustninginklusiveFör tillbyggnadenKostnad
miljoner kronor4,3

Finansiering
miljon kronordrygt lboendeservicedelegationenBidrag från

700 000 kronorglesbygdsbidragLänsstyrelsens
380 000 kronorKommunalt stöd

miljoner kronor2,1Föreningens låneget
miljontill halvberäknasmaterialinklusive skänktIdeellt arbete en

kronor

Intäkter
fastahyresnivån för debestämmerDrifts- och kapitalkostnaderna

hyresgästerna
50-60 000 kronor årnettoförlustBygdegårdens är per

förlusterföreningarslokalhållandetäckerKommunen

iAnställda huset
Timanställd städerska

aktiviteterna: personal förolikaanställda i deTill det kommer
skolabarnomsorg, etc.

nedgamla bygdegårdVill ni stå och på när ruttnarse er-
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ÅmålsSå sade Erik Svensson, bamomsorgsassistent i kommun, till de
Ånimskogsansvariga för bygdegård vid slutet 1980-talet för attav

fartsätta på diskussionen samnyttjande bygdegården.om av
Ånim-Svensson idagär projektledare för samnyttjandeprojektet i

skog. Han drev i slutet 1980-talet förpå bygdegården skulleattav
kunna bevaras och utvecklas började sarnnyttja lokaler-attgenom man
na.

Ånimskog är socken på cirka 600 invånare, belägen mitten
Åmålemellan och Mellerud vid Vänern, riksväg 45 och bergslags-

Åmålsbanan. Den tillhör kommun med omkring 13 000 invånare. Till
Åmåls Ånimskog.stad det 26 kilometerär från

I socknen ñnns liten där dentätort arbetsplatsen ärstoraen ett
hyvleri med såg och torkanläggning. Industrin har 75 anställda.
Produkterna går huvudsakligen på I övrigt lever människorna iexport.
Ånimskog på skogsbruk eller jordbruk med del kreatur,en numera

Ånimskogköttdjur. Många frånpendlar till andra Imest tätortenorter.
finns lanthandel och grundskola B-skola.

Rikt föreningsliv

Socknen har rikt föreningsliv. Till bygdegårdsföreningen hör llett
medlemsorganisationer: Byalaget, skytteföreningen, hemvärnet, Röda
korset, Grane idrottsklubb, Vi Socialdemokraterna, Centernunga,

Centerns kvinnoförbund, LRF och teaterföreningen Hotsamt lips,
dock inte aktiv justär såsom nu.

Förutom bygdegården finns församlingshem Svenska kyrkanett
och missionshus i socknen.ett par

Bygdegården upptagningsområdehar betydligtärett större änsom
Ånimskogs Åmålssocken. I kommun ligger ganska många samlingslo-

Åmålkaler. Längs riksväg 45 finns bygdegårdar iäven Tydjemot
och Tösse. Den har också missionshus. Svenska mis-orten ettsenare
sionsförbundet häräger dessutom distriktsgârd, Stora Strand,en som
på tid har fungerat flyktingförläggning.senare som

ÅmålsI stad har idrottsföreningar lokaler. Kommunen driver ett
konferenscenter i centalorten, tidigare varit hantverkshus. Därsom

Åmålsfinns också församlingshem frikyrkolokaler. Norr stadsamt om
ligger Mo bygdegård och i nordväst Edselskogs prästgård, idagsom
fungerar bygdegård. Fengersfors har Folkets Hus.som ett

ÅnimskogEn byggnadsförening startade på 1940-talet i för att
bygga bygdegård. Men kom inte till skott förrän efteren man ett
tjugotal år. På 1960-talet uppfördes gård i enkelt material. Byg-en
degården tidigare godtemplarlogeersatte och hemvärnsgård. Enen en
skarpskytteförening höll också hus där.
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bygdegårdSliten

Ånimskog nedsliten och måsteibygdegården1980-taletI slutet av var
lokaler.förskolan på bättreSamtidigt behövde ortenrustas upp.

förskolanfrån bygdegården,ligger 10Grundskolan, samtmetersom
matkvaliteten.försämradeditkörd, någotfick färdiglagad mat som
diskuteraför bygdegårdenbörjade styrelsendet lägetI om man

Ungefärdär.dit och laga skolmateninte kunde förlägga barnomsorgen
Sam-Boendeservicedelegationen ochregeringensamtidigt tillsatte

samlingslokalorganisationerna gjorde denförarbetskommittén ut-
beskrivit Enlokalersamnyttjande allmännaredning ovan.avom

Ånimskog föredragoch höllsamarbetskommittén ifrån omvarperson
draghjälp de dis-åtdetErik Svenssonsamnyttjande. att gavmenar

Åmålstagitredanbygdegården dåstyrelsen förkussioner upp.
passiv i början.ganskaförhöll sig däremotkommun

Ånimskog pilotprojekt1989blevibygdegårdenFömyelsen ettav
Boendeservicedelegationen.Riksorganisation ochBygdegårdamasför

Ånimskogs Boendeservice-byggnadsförening ochförStyrelsen
till projektledare. Nu kom ävenSvenssondelegationen Erikutsåg

ÅnimskogsÅmåls byggnadsförening, ägdein i bilden.kommun som
Erik Svenssonbeståendeprojektgrupp,bildadebygdegården, aven

byggnadsingen-suppleanter:och tvåytterligare ledamötertresamt en
hemsamarit,klinikföreståndare,från hyvleriet,jör post-enenen

järnvägstjänsteman.pensioneradkassörska samt en
projektgrupp tillsam-bildadeprojektgruppenDen lokala storen

socialför-cheferna förchefstjänstemän:kommunalamed någramans
för Södra rektorsområdet ochfritid, rektornvaltning, kultur och

kommundirektören.

formIdéerna tar

upphandling tjänster med På1989 gick till idéarbete,Våren mera.av
medbörjade idéerna form. Fritidsnämnden arbetadehösten attta orga-

bottenplan.nisera ungdomscafé i den förnyade bygdegårdensett
tillfotbollsplan skulle förvandlas året-Den närbelägna skolans en

för fotboll, tennis, skridskor med Idrottarna planera-runt-plan mera.
bygdegårdens och omklädningsrum.des använda bastu

Socialnämndens bamomsorgsavdelning följde dag-arbetet med
hemsdelen bygdegården.av

Äldreomsorgen samarbetade sin lokala samarbetsgrupp medgenom
projektledaren föroch Röda Korset utveckla och komplettera denatt

Ånimskogikommunala servicen. Rödakorskretsen presenterade idéen
via hemtjänsten försöka aktivera i föreningslivet,äldre kulturpro-att
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caféverksamhet, hantverk och hobby. Dessa verksamheter skullegram,
föröppna alla åldrar.vara

Skolan tänkte lägga lektionssal till bygdegården. Därigenomen
skulle barnen kunna gå fler årskurser på hemorten.

18Den maj 1990 invigdes den utökade och upprustade bygdegår-
Ånimskog. Ånimskogsden i En tid ombildades byggnadsföre-senare

ning, ekonomisk förening personligt till den ideellautanen ansvar,
Ånimskogsföreningen bygdegårdsförening. Denna den förnyadeäger

bygdegården.
I den äldre delen finns den klassiska salen 96på kvadrat-stora

med 40 kvadratmeter Lilla salen med 65 kvadrat-meter storen scen.
fungerar idag klubbrum. I den äldre delen har detmeters yta ettsom

också funnits bastu, idag tjänar till solarium och Förutrymmeen som
vaktmästare.

mzi200 tillbyggnad

Den tillbyggda omfattardelen kök, matsal, hall och trapphus, sam-
manlagt 95 kvadratmeters En skolsal, hemtjänstlokaler,yta. utrymmen
för pensionärsverksamhet daghemslokaler, tillsammans drygt 200samt
kvadratmeter, nybyggda.är

Den delen försettshar också med bottenvåning. Där finnsnya en
alctivitetsutrymme på 117 kvadratmeter bastu, omkläd-ett stort samt

ningsrum, uppehållsrum, förråd och trapphus, sammanlagt 140
kvadratmeter.

Hela bygdegården idag handikappanpassadär och har därmed hög
tillgänglighet.

Alla samnyttjas idag med undantag för förskolan.utrymmen De
lokalerna praktiska skäl lästaär för allmänheten. Under två årav
lånade dock Svenska kyrkans bamtimmar daghemslokalema, men
Ånimskogs församling har koncentrerat sin verksamhet till sittnu
församlingshem.
Stora salen används till fester och sammanträden. På dagarna denär
gymnastiksal för förskolan. Grundskolans elever iäter matsalen.
Denna är också lokal för medelstora möten.

I bygdegården har tingsrätt, skogsvårdsstyrelse, banverket och
kommunala nämnder ibland haft Köketmöten. används inte bara till

laga skolluncher. En liten cateringñrmaatt bestående 2av personer,
har lokal i butiken intill, får ha sitt porslinslager hyresfritt isom

bygdegården denna får nyttja porslinet fritt vidmot att fester.större
Vid dessa brukar beställa från cateringñrman, då nyttjarmatman som
bygdegårdens kök.
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Ungdomsgård

fyraanvändsbygdegårdenbottenvåningen påiDet utrymmetstora
tillsam-Bygdegårdsföreningen harungdomsgård.kvällar i veckan som

denideellt här,ungdomsverksamhetföräldrar drivitmed menmans
idrottsklubbhar GraneI ställetför närvarandeliggeraktiviteten nere.

Vi medhålleri veckanverksamhet. Två kvällarsinökat treunga
skytteföreningenkvällbottenvåningen. Entill i upptas avgrupper -

bottenvåningen ärskytteföreningstraditioner ochgamlahar ettorten
kväll vecka.ordnasPingis för äldreluftgevärshåll lång. peren

brukasfrisersalong,bottenvåningen ligger ocksåI mest avsomen
lokalbidrag,pensionärsföreningen påTidigare fickkvinnor. ettorten

frisörservicetillhandahållaför kunnabland att mera,annat mersom
byg-tillbyggdes kom överensbygdegårdennär attommanmen

fickfrisör kom-subsidiernadegårdsföreningen skulle överta mot att en
hyresfritt ha salong.bygdegården ochtillma

pensionärsföreningen fåringår ocksåöverenskommelsenI att
Rödaochsina festerhyresfritt förbygdegårdennyttja arrangemang.

i bygdegården.pensionärertrivselverksamhet förbedriverkorset
till bygdegårdenskulle kommahemtjänstenpåPlanerna att

beslöthemtjänstenkommunalaaldrig, eftersom denförverkligades att
används denexpedition. Nuhär kommundelenanvända deninte som

förskolan.i ställetlokalen av

kostnadkronor4,8 miljoner i

4,8 miljonergickbygdegården påoch upprustningenTillbyggnaden av
material beräknar Erikinklusive skänktideella arbetetDetkronor.

virkeHyvleriet ställde medmiljontill halv kronor.Svensson uppen
varje dag måna-3-4 arbetadeEtt arbetslag påoch truckar. ett parman

femtedel sinsjälv nedsättning medErik Svensson hadeder och en av
Bygdegårdsföreningenssig projektet.för kunna åttjänst ägnaatt

järnvägstjänsteman, fungeradeordförande, pensioneradär somsom
platschef och kontrollant.

Bygdegårdsföreningen kommunal borgen lån på 2,1med etttog
Boendeservi-inte något på.miljoner kronor, ännu amorteratsom man

gles-bidrog l miljon kronor, länsstyrelsenscedelegationen med drygt
Åmålsuppgick till 700 000 kommun satsadebygdsbidrag kronor,

kapitalkostnaderna hyresnivån380 000 kronor. Drifts- och bestämmer
Åmålshuvudsakligen Möten,för de fasta hyresgästerna, kommun.

för pris 30studiecirklar och liknande hyr kväll mycket lågtper
cirkelsammankomst. för fester dylikt ocksåkronor Taxan och ärper

Åmåls fattat principbeslut lokalhållandelåg. kommun har täckaattett
Ånimskogsförluster. nettoförlust 50-föreningars bygdegård pågör en
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60 000 kronor år, Erik i har för-Svensson ärattper men uppger man
försvinna. Fritidsnänm-handlat hyrorna. Därför förlustenväntasupp

årligtden stöd till ungdomslokalen bygdegårdsföre-attett motger
till där,ningen det drivs ungdomsverksamhet antingen iattser

föreningsregi eller ungdomsgård.som

Timanställd städerska

Bygdegårdsföreningen städerska. Annarshar timanställd sköts allten
arbete inklusive lokalbolcningar ideellt. Kommunen har kokerska påen
heltid för skolan och barnomsorgen.

utvidgade bygdegården enligt Erik Svensson utökat arbets-Den har
Ånimskogtillfällena i skolan utökats med årskursernaäven attgenom

5 därför tillbyggda bygdegården innehålleroch den skolsal.att en
Ånimskog.musikskolan idag mindre filial iDen kommunala har en

disponerar nämligen bygdegården dag i veckan enligtDenna en
schema. Musildäraren har dessutom ideellt i Viengagerats unga, som

litenstartat en popgrupp.
kompromissvilja, sammanfattarSamnyttjande kräver Erik Svensson-

bygdegårdsföreningens erfarenheter 1990.sedan
i konflikter deHan måste när uppstår. Detatt ta genastmenar man

triviala ting,handlar för det någon inte har städatmesta attom som
rörigt iefter sig. En dag det sedan skolan varit lokalerna, dåvar men

elektrikerñck jobbatreda på dagen innan. Det kan ocksåattman en
julskinka har försvunnithandla och liknande. Väldigtsomom en myc-

viaket går Erik Svensson,samarbetsbekymren får reda utav som pro-
blemen.

tid ochDet ideella kraft. Svenssonarbetet undrar itar om man
framtiden kan få i vill nedlägga så myckettag personer som engage-

barnMen han hoppas och ungdomar, växer medmang. som upp
verksamheten i bygdegården. fostran i för den.Det ansvarenger



266 Bilaga 8 sou 1994:32,

Samarbete i Pilgrimstad

Anläggningskostnad
Drygt 20 miljoner kronor

Finansiering
6Kommunalt stöd miljoner kronor

Stöd från Boverket 9,5 miljoner kronor
Resten lånades folketshusföreningenupp av

Intäkter
Drifts- och kapitalkostnader i princip täckasskall hyrorav
Kommunen denär enda hyresgästenstörre
Det inte täcks hyrorna bidrar kommunen med i formsom av av
driftsbidrag

Avtal för fasta hyresgäster
Inga långsiktiga avtal finns

Anställda i huset
En föreståndare, deltidsanställd för bibliotek, deltidsanställden en
på ungdomsgården, heltids- halvtidanställdoch i köketen en

PilgrimstadI har kommundelsnärrmden, socialdemokratiskaden före-
ningen folketshusföreningenoch frånredan början planerat det nya
Folkets Hus samnyttjandeprojekt. Pilgrimstad tillhör Bräckeettsom
kommun, socialdemokratisktär styrd. Att kommundelsnämndensom
och de två föreningarna delvis har bestått harav samma personer,
naturligtvis underlättat samplaneringen.

Östersund.Pilgrimstad ligger mil väster Många 600detre om av
invånarna pendlar dit. Orten gammal bruksort.är Board-annars en
fabriken, lades 1980-talet,ned på länge dominerandesom var en
arbetsplats. Nu finns husfabrik och isoleringsfabrik. På tid harsenare
det också tillkommit helt verksamhet: företag sysslaretten annan som
med pressklipp från hela landets tidningar har lokaliserat sin verksam-
het till Pilgrimstad. Det exempel på hur denär kommunika-ett nya
tionstekniken med data och fax gjort sådana företag fördelmed kanatt
etableras långt ifrån storstadsområdena. Företagen i Pilgrimstad gör att
människor också pendlar in till Pilgrimstad, inte bara ut.



8Bilaga

jordbruk.Runtomkring Pilgrimstad finns många småbyar med
socialdemokratiska före-industriort Pilgrimstad spelar denPå en som

Idrottsföreningen också livaktig.ningen sedan gammalt roll. ärstor
fiskeförening. finns dessutom hembygdsföre-Orten har Detäven en en

ning, dock täcker område, nämligen Gällö-Rävsundsstörreettsom
inslag i Pilgrimstad byutvecldingsgruppen.kommundel. Ett ärnytt

Pil-Sedan 1940-talet fanns i Pilgrimstad Folkets Hus,slutet ettav
då tycktegården. I slutet 1980-talet behövde det menav renoveras,

socialdemokratiska föreningen och folkets-kommundelsnämnden, den
hus. Manhusföreningen det lönade sig bättre byggaatt ett nyttatt

företagare, försökte driva affärsålde det gamla huset till privaten som
gick det i stället dans i Pilgården.där. Det inte så bra, så ordnasnu

Nytt hus invigdes 1992

föreståndareinvigdes 1992. Där Peter EngmanDet Folkets Hus ärnya
heltid. föreningens ende anställde och fungerar slagspå Han är som en

allt i allo.
iväg med offert 20 miljoner, andra dagenEna dagen går jag påen-

jag,städar Peter.säger
folkethusföreningen, föreningideell medHuset ärägs som enav

andelar.
Folkets Hus ligger lâg- mellanstadieskolan,Alldeles bredvid och

undervisningen bedrivs årskurslöst B-skola. Det finns ocksådär
för utvecklingsstörda i Ibland samlas de.gruppbostäder närheten.

utvecklingsstörda i Folkets Hus. Man har till exempel haft en sur-
strömmingsskiva med dem.

Hus gymnastiksalStora salen i Folkets används på dagarna som
motionsgym-för skolan. När skolan är slut, används salen tillstora

salen harnastik och Stora kan fällasteater. moten scen som upp
Man har danstillställningar,väggen. också haft Peter Engmanmen

inte riktigt Hus Pilgården liggerdet sak.Folkets nära.ärattmenar
Köket och matbespisning.matsalen fungerar också skolanssom

finns heltids-Där halvtidsarbetande. På kvällar och helgerochen en
upplåts köket till privata lagar själva Vissafester. Där de maten.
kvällar pågår matlagningskurser i köket.

Folkets skolbibliotek,I Hus biblioteket inrymt. Det delsär även är
dels för allmänheten Biblioteketöppet i veckan. har halv-dagartre en
tidsanställd, biblioteket.enbart arbetar med Folketshusföreningensom
vill ha ytterligare skulle kunna tillanställd. Denen personen se
biblioteket. gickDå det ha hela dagarna i Folkets Husdetta öppetatt
regi. Nu dörren dit låst delen veckan. Samtidigt skulleär större av
bibliotekarien professionellkvar sin halvtidpåvara som en resurs.
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Skolan använder också de studierummen. På kvällarna pågårtre
där 7 studiecirklar. Föreningarna hyr studierummen.nu

Ofert skolvalctmästerietpå

offert fåEngman berättar den lagt in vakt-Peter överatt att taen
mästeriet för möjligt anställd tillpå skolan det ha pågöra attatt en
Folkets skolan finns idag ingen vaktmästare får ringaHus. I utan man
till fastighetsskötare, finns stationerad mil bort vid dettvåen som
kommunala företaget Bräcke Teknik.

Hittills har kommunen enligt Engman inte visat något större
intresse for saken. Alla kommunala fastigheter i Pilgrimstad utlagdaär

entreprenad till Bräcke Teknik. Folkets Hus offert sänker intepå
kommunens kostnader, det blir inte heller dyrare. Däremotmen menar

socialaskulle hel del vinster. BarnenPeter Engman göraatt man en
fick människa de kände igen både i skolan och på Folkets Hus.somen

Vi inte främmande för i klassrummetär att vara en vuxen resurs-
heller, framhåller Engman.

Daghem, ungdomskooperativ

grannfastighet finns Dagisbamen kommer ofta tillI daghem.en
klipper klistrar i studierummenFolkets Hus. De och och har stora

salen gymnastikhall. samlas också iDagmammoma Folkets Hus.som
På eftermiddagarna finns fritidshemsverksamheten i Folkets Hus.

Ett ungdomskooperativ driver ungdomsgård med ñk i foajén och
matsalen. Gården dagar i veckan. Ungdomarnaär öppen arbetartre
helt ideellt. fiketMed överskottet från betalar de halvtidsanställden
fritidsledare.

20 miljoner kronor

Folkets Hus-bygget kostade 20 miljonerdrygt kronor. Kommunen
bidrog 6 miljoner,med Boverket med.9,5 miljoner. Resten lånade
folketshusföreningen, med hundratal medlemmar, med kommu-ett upp

borgensman. Hela bygget lades på entreprenad. Ingetutnen som
ideellt byggarbete förekom. gjordeMan inte heller insamlingarnågra

försökteeller inte få folk teckna andelar. Föreningen kommeratt att
bli momsregistrerad från den 1 januari 1994.



hyresgästenKommunen största

medreducerasHyranhyresgästen.den enda störreBräcke kommun är
Förlokalen.utnyttjarintehyresgästenfor den tidviss procent somen
HusFolketsanvändergruppboendedeochtid barnomsorgenden

ersättningenövrigtuppdragsersättning. I åringenbetalar kommunen
Dettäckas.skallkapitalkostnaderochDrifts-förhandlingsfråga.en

driftsbidrag.i formtillbidrar kommunentäcker,intehyrorna avsom
ochmatsalenför hyra700 kronorbetalarTillfälliga hyresgäster att

EngmanPetergång.100 kronorbetalarkurskväll. Enfoajén peren
rådskall hafolkutifrånberäknade attde hyrorna är attframhåller att

Hus.använda Folkets
Det ärEngman.Peterfolk,medfylla husetuppgiftMin är att menar-

viktiga.det enda
harKommuneninte.finnsmed hyresgästeravtallångsiktigaNågra

ifolketshusföreningenochdenhållersådant,skeptisk tillvarit men nu
saken.förhandlaalla fall på att om

skallocksådenfolketshusföreningenpuffar attBräcke kommun
litefinnerEngmanPeterverksamhet, någotkommersielldriva som

och kommu-folketshusföreningenmellanprotokollegendomligt. I ett
medkonkurreraskallinteHusFolketsnämligendetstår attnen

verksamhetsådan. Någonfinnsdetbygdenpåkrögare annan egenen-
denbetecknarinte heller. Engmanfolketshusföreningenbedriver som

driften.skötersamlingslokalsupplâtare somen

Sommarstängt

Husi Folketsverksamhetligger allveckor påSex nere.sommaren
eller lägervandrarhemtänka sig ordnakunnaskulleMöjligen attman

personal. Peter harfordrar semester.detdå, meramen
folketshusföreningen ännuharframtidsplanervittomfattandeNågra

målhuset. Ett ärmed det attkommit igånghar justinte. Man nya
fåmatsal. EttHusFolketsanvända annat attdaghemsbarnenfå att som

EngmanMengruppbostädema.iborkontakt med dem sommera
medvind.bli heltskulle detanställdmed annanatt enen nymenar
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servicecentrumEtt i bygden Gustavsfors-

Kostnad for tillbyggnadochom-
7 miljoner kronor exklusive ideellt arbete

Finansiering
Statliga bidrag drygt 1,5 miljoner kronor
Kommunalt stöd dryg 2 miljoner kronor
Ideellt arbete med rivning gamla mellanväggar, målning ochav
inredning

Intäkter
Intäkterna täcker inte de totala kostnaderna
Föreningen förlustgör 35-40på 000 kronor åren per
Medlemsavgifter har höjts och föreningen planerar lotterier och
dylikt

Anställda i huset
Vaktmästare timme dag några få anställda i husets olikasamten per
verksamheter

Mitt i Gustavsfors, litet samhälle 220på invånare i Dalsland,ett ligger
Folkets Hus. Runt det finns affären, skolan, daghemmet och tvättstuga
för allmänheten. Tillsammans bildar de servicecentrum i Gustavs-ett
fors. Det omland Folkets Hus betjänar omfattar uppskattningsvissom
600 personer.

Gustavsfors Folkets Hus fyller liknande funktion Trångs-en som
vikens bygdegård. Där lagas till daghems- och förskolebarn,mat
skolelever och pensionärer. Stora salen utnyttjas för idrott och lekar.
Distriktssköterskan och fotvårdsspecialisten har mottagning. Här finns
också hemtjänsten. Men här detär gammalt Folkets Hus byggsett som

och till för Gustavsfors skulle kunna fåatt serviceom ortenen som
inte skulle ha haft.annars

Brukssamhälle

Gustavsfors är gammalt brukssamhälle. Enett gång i tiden fanns här
jämbruk, historia tillbakaett går till 1740-talet. Senare grundadesvars

Årpappersmassefabrik. 1900 bodde l 800 ien samhället.personer
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fabrikned ochpappersmassefabriken ersattes1945 ladesMen av en
påned redani sinladesmineralull. Dennatillverkning turför av

fyrtiotalfinnsIdagavfolkningsort.Gustavsfors blev ett1950-talet. en
vävplastföretag,itiotali Gustavsfors,arbetstillfällen ettettvarav

hemtjänst,vård,finns iarbetenaindustri. Restensamhällets största av
företag.mindreaffären någraskola,barnomsorg, samt

Gustavsfors invånarefjärdedelar1970-taletbörjanI tre avvarav
flyttat in.familjer harUngahar kurvan vänt.Menpensionärer. nu

Bengtsfors ellertillpendlarMan
mellandelatmärkligtGustavsfors ärsamhälletlillaDet nog

iborinvånarna95Bengtsfors och procentkommunerna av
kommunen.den förra

trafikreguljärfördenKanal ochDalslandsvidliggerGustavsfors
kommerjärnväg. PåVärmlandsVästraDalnedlagda somrarna

dressin.hyrakanjärnvägenGustavsfors och påtillbåtmrister man
brukssamhällesmentalitet,fortfarande kvarGustavsfors finnsI en

harInvånarnamål.fortillsammansarbetavilja att gemensammaen
firmsDetaffären.skolan ochnedläggningenigt kämpat enmot av

bildadessedanår1930. någrasedan För ettverkatidrottsförening som
museiförening.ocksåfinnsbyalag. Det en

samlingslo-Gustavsfors endahundra årsedan näraFolkets Hus är
Bruksdis-början.fråninte Folkets Hussamlingslokalenkal, varmen

sekel-1895. FrånFabriker uppföra denlätGustafsforsvidponenten
läkar-ocksåsamlingslokaleninrymde1920framskiftet till emot en

lokalentillstånd lånañck bruketsmedhelstmottagning. Vem som
Efter detin där.fackföreningensläpptes även att1920-taletgratis. På

förföll1945 huset.nedmassafabriken lagts

invigdes Folkets Hus1968 nytt

påville1960-taletBengtsfors kommun påNär satsa sam-enpengar
folketshus-gustavsforsbori varje bildade någralingslokal socken, en

tillbrukslokalenupprustningför ettförening arbeta påatt aven
1966 församlingslokalenFöreningenFolkets Hus. övertog sym-en

ideelltMycketHus.Folketstill1968 invigdes denbolisk ettsumma.
statliga ochñck ocksådenupprustningen,lades ned påarbete men

bidrag.kommunala
mittendiskuterade vidföreningGustavsfors socialdemokratiska av

ochmed låg-problemenlösakomma1980-talet hur skulleman
matsal,behövdeSkolanlokaler.mellanstadieskolans alltför trånga

behövdeskollokalertextilslöjden. Omoch förgymnastiksal utrymme
idénkomned. Dåläggasskolan kanske atttill, skullebyggas upp

positiv till saken.Folketshusföreningenanvända Folkets Hus. var
behövdeotillräcklig. Dennedsliten ochLokalen renoveras.var
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Folkets ÄndåHus redan då uthyrt 250 nu 270 gånger år.var per
bodde då bara omkring 150 i Gustavsfors. Föreningenpersoner tog
kontakt med Bengtsfors kommun.

En utredning visade det skulle bli flera positiva effekteratt attav
Folkets Hus och skolan samarbetade. Skolmaten kördes då i taxi från
Bengtsfors två och halv mil till Gustavsfors.en

Föreningar och andra tillfrågades

Folketshusföreningen gick också med rundfråga till föreningarut en
och organisationer redan utnyttjade Folkets Hus för reda påsom att ta
deras behov. Kommunens fritidsförvaltning och socialförvaltning
svarade positivt. Det gjorde också primärvården tjugotalettsamt
ideella föreningar. En projektgrupp med for primärvår-representanter
den, skolan, förskolan, hemtjänsten och folketshusföreningen bildades.
Kommunens fastighetsingenjör rådgivare, folketshusföre-var men
ningen byggherre.var

Bengtsfors kommun anslog drygt 2 miljoner kronor.
Boendeservicedelegationen beviljade 870 000 kronor för finnaatt

sätt låta äldre, handikappade och långtidssjukaatt bo hemma och ändå
kunna umgås med andra. Dessutom anslog Boendeservicedelegationen
180 000 kronor för dokumentation. Folkets Husföreningen skulle till-

med kommunen, primärvården och föreningarsammans ortens
utveckla lättillgänglig service och omvårdnad. Gustavsforsen ettvar

sådana projekt i landet. Med andra statliga bidrag blevav sex det
sammanlagt 3,7 miljoner kronor i statligt stöd.

Ãterinvigning 1990

I slutet 1980-talet ökade byggkostnadema kraftigt. Den planeradeav
och tillbyggnaden skulle bli 2 miljoner kronor dyrareom- beräknat.än

Kommunen ville inte öka sina anslag. Planerna fick bantas. Dessutom
ställde folketshusföreningen med ideellt arbete for måla ochupp att
inreda övervåningen måla huset på utsidan. Föreningsaktivasamt rev
även mellanväggar och skulle bort innan byggñrmanannat kundesom
börja arbeta. I oktober 1990 invigdes det och tillbyggda Folketsom-
Hus.

Det ideella har fått positiva effekter förengagemanget orten
Gustavsfors. Ett resultat det föräldrakooperaüvaär daghemmet Korpen

startade två månader innan invigningen. Korpensom fungerar också
fritidshem. Initiativet till daghemmetsom byalaget 1989.togs Där-av

med blev det fler kunde utnyttja servicen i Folkets Hussom än man
räknat med.
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följdEn affärenär på lever vidare med privataatt ortenarman
När tjänstenägare. mellanstadielärare i Gustavsfors blev ledig,som

engagerade sig föräldrar i Gustavsfors för finna lärareatt en ny som
både ville arbeta och bo på ñckMan familj där ärorten. en mannen
mellanstadielärare och kvinnan förskollärare.

Daghemmet hämtar sin lunch i Folkets Hus. På daghemmet går
cirka 30 barn. Daghemmet fungerar också fritidshem för barnsom upp
till tolv år. Förskolan låg- och mellanstadieskolan intill äter lun-samt
chen i Folkets Hus matsal, förskolan dock bara dagar i veckan.tre
Skolan har 37 elever, det högsta antalet 15på år. Maten smakarnu
bättre idag när den lagas på plats. Råvaroma kommer däremot från
den leverantör betjänar alla skolkök i Bengtfors kommun. Tidiga-som

hade talat inköpengöra i affär. Att lagas tillatt ortensre man matom
daghemmet, förskolan och skolan innebär också vaktmästaren ochatt
pensionärerna kan äta eller köpa där. Sammanlagt lagas 50-55mat
portioner varje dag i Folkets Hus.

Stora salen i Folkets Hus utnyttjar daghemmet och skolan som
gymnastiksal.

Vägg i vägg med Folkets Hus ligger Gustavsfors kombinerade
bastutvättstuga, och solarium. Kommunen beslöt lägga ned bad och

tvättstuga 1990.
I 1991 folketshusföreningenövertog tvättstugan och bastunmars

för symbolisk ingårNu den i Folkets Hus servicecentrum.en summa.
Folketshusföreningen för drift, underhåll och tillsyn. Den harsvarar
åtagit sig driva så längetvättstugan maskinerna fungerar.att Tvättstu-

är öppen tolv timmar dag varje vardag lördag. Bastungan utomper
eldas fredagama.på Tvättstugan viktigär service turisternanären
kommer till samhället på somrarna.

PRO samarbetar med hemtjänsten

Ett på övervåningen fungerar varje kontor för hem-rum morgon som
tjänsten. Gruppledaren samordnar de tolv vårdbiträdenas arbete i hem-

i Gustavsfors och nejden omkring. En gång i månadenman runt
samlas hemtjänstpersonalen till i Folketsgruppmöte Hus och för-en
middag varje vecka möts hemtjänstens personal och pensionärer för att
ha trevligt tillsammans. Det Gustavsforsär PRO-förening som
samarbetar med hemtjänsten.

Distriktssköterskan finns i Folkets Hus gång i månaden. Frånen
början hon där gång i veckan, hon har tvingats minskavar en men
sina mottagningstider på grund besparingarna i primärvården. Nuav
kommer mellan sju och nio patienter föräldrar med barn varjesamt
gång. Mottagningen distriktssköterskangör inte behöver såatt göra
många hembesök. Ett månader år har fotvårdsspecialistpar per en
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Skolsköterskandistriktssköterskan.mottagning i samma rum som
läkareår kommerutnyttjar mottagningsrum. Två gånger enpersamma

mottagning för skolans elever.harsom
timmearbetadekommunala bostadsstiftelsens vaktmästareDen en

1993. denfram till Förvaktmästare i Folkets Husdagper som
bostadsstiftel-ersättningfolketshusföreningentjänsten betalade en

kostnadenkunde sänka medvisade sig föreningenMen det attsen.
på timmeden själv anställde vaktmästaren50nästan procent, enom

därförstiftelsens anställdjuni 1993 vaktmästaredag. Sedan ärper
tidigare. Kost-förfolketshusföreningen löndirekt somsammaav

administrationen.föreningen sköter självnadssänkningen påberor att
samutnyttjan-vänja sig vidtagit lite tid för personalenDet har att

i Gustavsfors,i Folkets Husdärför få arbetardet. Men såatt personer
Vidflexibla yrkesgränserna. störreinte kunnathar övervaraman

i köket någralokalvårdare ryckatill exempelenheter kan en
ordinarie sjuk.timmar personalenden ärom

problemPengarna är ett

1992folketshusföreningen. FörlustenförEkonomin problemär ett
höjts från 20 tillMedlemsavgiften har35-40 OOOberäknas till kronor.

från tio till l5 kronor. Före-avgiften för tvättpollett30 kronor och en
exempel samkväm, däraktiviteter, tillningen ordna fleraplanerar att

Rose-Marie kassör ikaffe. Holmer,kan sälja lotter och serveraman
fler hyra Folketfolketshusföreningen, kanockså attatttror man

fester.för privataHus
betjäna fler. Nuvill styrelsen få servicen i Folkets HusPå sikt att

outnyttjade skolan stängd. Undermatsalen och köketstår när är som-
förföreningen borde finnas underlagmarlovet detatt en serve-menar

skoltermi-turister. Matserveringen underring. Då kommer många
tillför fler dem knutnaborde också kunna än äröppen somnerna vara

Styrelsen,Hus och hemtjänsten.daghem och skola, Folkets som
ideellt, vill ordna regelbundna träffar med alla använderarbetar som

lösningar.Folkets kan diskuteraHus, så att man gemensamma



Rabbalshede isaken händeratt ta egna-

Byggkostnad
Cirka 1 miljon kronor

Finansiering
Kommunalt bidrag 700 000 kronor
Bidrag från privat stiftelse 50 000 kronor
Statligt bidrag till handikappanpassning 120 000 kronor
Försålda andelar och gåvor 50 000 kronor
Inkomster från lotterier
Cirka 8 000 ideella arbetstimmar
Material har i viss utsträckning skänkts

Intäkter
Fasta hyresgäster 00drygt 30 kronor, därav 10 000 kronor från
kommunen för fritidsgård
Politiska organisationer hjälporganisationeroch disponerar huset
gratis

Avtal for fasta hyresgäster
Muntliga ettårsavtal

Anställda i huset
Viss alu- och lönebidragsanställning förekommer

Vi ville inte bli beroende sig privata eller offentliga ñnan-vare av-
Ärsiärer. behovet ställer folk resonerade vi. Så vi kalladestort, upp,

till samlingsdag i parken med städning och fest efteråt. Vi räknadeen
femton-tjugo.med Det kom femtio

Ronny Larsson, ordförande folkethusföreningeni i Rabbalshede,
Bohuslän, berättar hur entusiastiska människor blåstenorra gruppen

liv i tynande folketshusförening och började folk ien engagera
Rabbalshede för samlingslokal fritidsgårdmed och träffpunkt foren
äldre.

Vi ville ha grundplåt till projektet från kommunen, inte ställaen men-
i bidragskön till samlingslokalsdelegaüonen, fortsätter Larsson.oss
Det fyra-fem drev projektet. De engagerade sigvar personer som

politiskt i Tanums kommun, dit Rabbalshede hör. Ronny Larsson kom
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1991 stodSommarenkommunstyrelse.kommunfullmäktige ochin ett
till-fullt kökklart med70 kvadratmetercafé på samtutrustat en

90 kvadrat--och foajé,städutrymmeförråd,byggnad med toaletter,
stor.meter

utkantenI

Rabbalshedefinns ärsamlingslokalensamhälle därdetHur ettut,ser
invånare. I helamed 300kommuni Tanumssamhälle utkanten av

Än finns affärså längefemhundra till.postnummerområdet bor post,
för sin existens.de kämpari Rabbalshede,och bank kvar men

femtiotal anställda. IRabbalshede medpallfabrik ifinnsDet etten
snickerifabrik. Bygdenochfönsterfabrikligger ocksåsamhället enen

Nettopendlingen till Rabbalshedeskogsbmk.övrigt jord- ochlever i på
utpendling. Utpendlamain- ochbådeförekommerliten, detär men

Volvo fanns,Uddevallavarvet ochframförallt i Tanum. Närarbetar
kommundit. Idag har Tanumsrabbalshedeborpendlade del en ar-en

iiksgenomsnittet.ligger någotbetslöshet översom
andra före-inte samlargrundskola,har litenRabbalshede somen

mindre samlingslo-Idrottsföreningen harSkola.ningar Hemän en
40 kvadratmeter.kal på

stod åtta-1928. Fyra årHusföreningen bildadesFolkets senare en
friståendemindre1950 byggdesbörjankantig dansbana klar. I enav

folkparksverksamhettraditionellfarms ocksåserveringslokal. Där som
1950-storhetstid inföll i slutetliknande. Föreningensskjutbana och av

början 60-talet.talet och av
folketshusföre-framåt levde1960-talet tjugo årochFrån slutet av

Aktiviteterna förladesförföll.tillvaro. Byggnadernaningen tynandeen
folketshusföreningenblevbörjan 1980-talettill idrottsföreningen. I av

inne.de frösupprustning lokalerna,lovad till menpengar av

projektDe många nävamas

inom1980-taletandra bildade påoch någraRonny Larsson en grupp
företagare,medförst kontaktfolketshusföreningen. De tog gruppen

konstruktivt samarbete visade sigingetden kontakten bröts, närmen
politiskai händer. Detmöjligt. Då saken engagemangettog egnaman

för driva frågan Folkets Hus.plattform att ettomgav en
för sin verksamhet.riktlinjerDå började dragruppen upp

tjugo-trettiotalet, Ronnysig sägerVi började där befann påman-
projekt. Vi bjöd in före-bliskulle de mångaLarsson. Det nävamas

folkets villkor.igen, skedde det påtagarna men nu
samlingslokalsdelegationen ellerfrånstället för söka bidragI att

ekonomisktfolkethusföreningen sig påglesbygdsdelegationen stödde



Bilaga 8 277

plus brett folkligtgrundplåt kommunen beviljade ettsom engage-en
till parkstädningenfemtio människor kommit ochNär hademang.

festen sig ha visat farms intresse föransåg det stort ett nyttattman
sammanhållningenHus. för föreningen stärka iFolkets Målet attvar

bygden.

Ritade själva

Byggprojektet gick Kommunens grundplåtlös på miljon kronor.en
300 000 politikerna projektet med skepsis.stannade på och såg på

caféet tillbyggnad gick vidare och äskadeNär med klart manvar
ytterligare 400 000 kronor kommunen. De tänkta användasattav var

fick till 1992, för-till samlingslokal. Föreningen dåväntaen men
till caféet.verkligade samlingslokalen, anslötsman som

utsträclaiing ideellt.Föreningen har i möjliga arbetat Manstörsta
arkitekt till själva till bibliote-har inte haft bygget åktenågon utanens

Cirka varitför lära sig byggnormer. 200 harket att personer engage-
nedrade. tjej-gmpp sydde saker till vinster i lotteri. Man ladeEn ett

timmar,8 000 ideella arbetstimmar på bygget och köpte 50 huvud-
tillkom ytterligare 150 professionellasakligen elarbeten. Senare
erbjöd virketimmar. Skogsågare i bygden sig skänka och såga detatt

plan utanför asfalterad. finnsgratis till bygget. En Dessutomärstor
har föreningen300 kvadratmeter Där fått jord bönder ochgräsytor. av

iordningställt ideellt.ytorna
iFöreningen ñck 000 kronor bidrag från Thordén-stiftelsen50 och

handikappanpassning120 000 i statsbidrag till lokalerna. Före-av
fåttningen andelar och in 40 000har också sålt cirka kronor. I rena

mottagit 10 000föreningen Brandförsäkringvärdetgåvor har kronor.
miljoner kronor.på byggnaderna 5,5är

Alla använder huset

Nu används salen föreningsliv, tilltill fester, danser, helt enkeltstora
bygdens folk caféförening driver caféetmöjlighet Ensamlas.att attge

gång i veckan. I cafélokalen till träffpunkt för äldrekommunenhyren
igång veckan på dagtid fritidsgård för kväll iungdomarochen en

veckan. Där samlas också schacksällskap varje vecka.Tanums En-två
gånger vecka hyr privatpersoner. Skolan hyr för avslutningar ochper
förra året för jubileum. 1993 har skolan haftHösten ocksåett ett par
andra Vid jultid folketshusföreningen och andraordnarevenemang.
föreningar julmarknad. Inför 1993 kommerjulen också skolan atten

med. En gång i Rabbalshedeår ordnas spelmansståmma F01-vara per
kets Hus.
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Alla föreningar i bygden nyttjar Folkets Hus. Här har de också
ordnat fester för medlemmarna. Förut de hänvisade till samhällenavar
runtomkring. Ibland Folkets Hus så efterfrågat föreningen fårär att
prioritera mellan dem vill hyra. Man har till exempel fått väljasom
mellan fritidsgården caféföreningenoch på fredagama. Föreningen
valde fritidsgården. Ronny Larsson betonar det Folkets Husatt nya
har fått föreningarna i bygden blomstraatt upp.

Folketshusföreningen vill stärka det politiska livet, så de politiska
Äveni fullmäktige har beredning gratis i Folkets Hus.grupperna

hjälporganisationer Röda Korset disponerar Folkets Hus gratis.som
Föreningarna betalar överhuvudtaget lägre hyra kommunen.än

Årshyran för fritidsgård 10 000 kronor, för träffpunkter s 000är
kronor. Schacksällskapet betalar 4 000 kronor, caféföreningen 9 000
kronor. De fasta hyresgästerna har muntliga ettårsavtal. Ronny
Larsson ingen viljaskulle bryta kontrakt på litenatt ett ortmenar en

Rabbalshede.som

Låga dnjiskostnader

Folkets Husföreningen har låga kostnader för huset därför inteatt man
har Driftennågra lån. huvudsakligen kostnaden förär ochvatten

visst underhåll byggnaderna. Föreningen har lönebidrags-samt av en
anställd för bokning, städning och kontakt med hyresgäster. Man har
nyligen ALU-anställt för mindre arbete.etten person

Framöver skall folketshusföreningen sin ekonomi. villöver Manse
på och traditionell kulturverksamhet. finnsDetsatsa teater annan

redan lokal i Rabbalshede och förening för bam- ochteatergruppen en
ungdomsteater, håller till i skolan. Föreningen tänkte ocksåsom nu

iordning skjutbanan i detgöra gamla huset, fortfarande står kvar.som
Nu det förråd.är



Jörlanda i skuggastorstadens-

Kostnad för renovering och tillbyggnad
2,3 miljoner kronor exklusive ideellt arbete

Finansiering
Föreningen lånade beloppet med kommunal borgen
Cirka 3 000 timmars ideellt projektetarbete lades ned på

Intäkter
Fasta hyresgäster 135 000 kronor årper
Driftsbidrag från kommunen 100 000 kronor årper

fastaAvtal med hyresgäster
månadersEttårskontrakt med uppsägningsex

Anställda i huset
Föreningen har inga anställda

harBygdegården i Jörlanda skolan Mennärmaste närsom granne.
skolan behövde skolmatsal, byggde kommunen till i stället fören ny

utnyttja bygdegården. Jörlanda bygdegårdsförening hyr tillatt ut
affärsverksamhet. samnyttjandeNågot förekommermed kommunen
inte med ungdomsgårdundantag i källaren.av en

medGamla Jörlanda socken de två Jörlanda och Storatätortema
Höga hör idag till Stenungsunds ingår i Storgö-kommun. Därmed det
teborg. Det märks på Jörlanda har lite smáindustri,många sätt. men

del de 2 500 invånarna i Jörlanda till Stenungsund,pendlarstoren av
Kungälv eller Göteborg, däribland bygdegårdstöreningens ordförande
Torsten Lundahl. Han kom Jörlanda i början 1960-talet,till hadeav
lanthandel, arbetar i AnnarsGöteborg. det inteär så mångamen nu
nyinflyttade pendlare i bygdegårdsföreningen.med Den består mest av

Ävenjörlandabor.gamla idag förde har det arbete påmesta annan
Ett hundratal betalar medlemsavgift och ytterligare cirkaort. personer

hundra deltar i föreningens dans- och buggkurser.
En följd leva i storstadens skugga samhälletäratt attannan av

växer snabbt. På de tjugo åren har invånarantalet fördubblatssenaste
och byggts med såväl radhus flerfamiljshus.ut som
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Närheten till storstaden påverkar bygdegårdens aktivite-utbud av
Det svårt få ekonomi biografföreställningar.är på Alla kanter. att

lätt åka till Göteborg med sitt filmutbud. Bio finns iocksåstora
Stenungsund och Kungälv.

Flera andra samlingslokaler finns i trakten. Kommunen driver ung-
domsgårdar. Missionskyrkan nyligen tillbyggd. församlingär Jörlanda
Svenska kyrkan församlingshem.har Golfbanorna iett nyrenoverat

ArödKode och Lysegården har lokaler går hyra för olikasamt attsom
ändamål. I Stora Höga ligger driftvärnsgården. Idrottsföreningen och
hembygdsföreningen har däremot inga lokaler.egna

Bygdegården klar 1960

Bygdegården bygdegårdsföreningen.ägs Den stod klar 1960. Bygg-av
kostnaden då 350 000 Däri ingickkronor. mycket ideellt arbetevar
och skänkt material, till 50-60 000värderades kronor. Kommunensom

inte alls inblandad den tiden.påvar
ursprungligaDen salen från den tiden 150är kvadratmeter.stora

Där finns med högtalare och ridå. Stora salen till bioanvändsscen en
gång i veckan, dans och Det har både varitstörre möten. loppmarknad
och bygdegårdens dag. Här samlas de danskurser bygdegårdsföre-som
ningen ordnar i regi.egen

Till bygdegårdens aktiviteter kommer i höstmest vuxna, men
1993 har ordnat knattedisco.man

Stora salen hyrs också till konferenser. Den lokala vägföre-ut
ningen har sitt årsmöte i denna firadesal. Här idrottsföreningen på

sitt sextioårsjubileum, Scan Arla,Väst, Föreningsbanken ochorten
andra organisationer med anknytning till jordbruket har använt stora
salen för sina möten.

tillLån renovering

När bygdegården tjänat i trettio år, behövde den och byggasrenoveras
Föreningen lån 2,3på miljoner kronor, Stenungsundsut. tog ett som

kommun gick i borgen för. Efter fickett ett tusenupprop man par
kronor. Några statliga sökte inte bygdegårdsföreningen. Dess-pengar

lade de aktiva i bygdegårdsföreningen ned cirka 3 000 timmarsutom
frivilligt arbete upprustningen gården.av

Vi rekommenderar inte föreningarandra det här finansierasättet att-
ombyggnaden, säger Torsten Lundahl.

Han föreningen borde ha statligasökt bidrag. Det hadeattmenar
också varit bättre föreningen fått kontant bidrag från kommu-ettom

i stället för kommunen gick i borgen för föreningens lån.attnen

..
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fåfacit i hand kan vi vi har svårt lokalenMed konstatera attatt-
för vi skall få ihop tilluthyrd i utsträckning behövsså attstor som

räntekosmadema, framhåller Lundahl.
fåvanliga förStyrelsen har fått lägga ned arbete, detutöver attett-

lågkonjunk-det kanskeverksamheten gå fortsätter han. Men äratt runt
gjort det lokaler.så svårt hyraatt utturen som

serveringsavdelninganslutning till salen byggtI harstora man en
och ytterligare70 kvadratmeter 60 kvadratmeterpå stortsamt ett rum

används till kon-med 20 kvadratmeters mindreDeett yta. rummen
kök medferenser. Till detta kommer 20 kvadratmeters storett en

foajé. Här skullespis och diskmaskin 50 kvadratmeterssamt en
bygdegårdsföreningen inte lyckatsharskolmaten kunna lagas, men

Förintressera skolan samarbete.ett

Ungdomsgård

90 kommu-huset finns inredd källare, kvadratmeterUnder stor, som
hyr bygdegårdenhyr ungdomsgård. Dessutom ut ett utrymmesomnen

café.till kiosk och cafe. Caféet Jörlandas endapå 70 kvadratmeter är
pizzeria. gamla20 kvadratmeter hyrs DenlitetEtt av enrum

idag frisörsalong. fasta hyresgästernavaktmästarbostaden Deär
anställdahållet sina Någradisponerar helt och utrymmen ensamma.

ideellt. drevbygdegården inte längre, allt arbete sköts Förrhar utan
till fester ochvaktmästarparet kiosken. Det lagade också mat sam-

lingar. ställer bygdens folk det kalas.Nu när ärupp
får driftsbidragBygdegårdsföreningen Stenungsunds kom-ett av

100 000 år. Det har nyligen skurits ned frånpå kronor permun
räknas120 000 kronor. med index varje år och liggerHyroma upp nu

kvadratmeter och år.på 600 kronor per
förAtt bygdegården dag 1000 250hyra kostar kronor plusen

kronor för köket. konferensrummet,Det 60 kvadratmeter stora som
30 i dagshyra. Avgiften för enbartkostar 75 kronorrymmer personer,

salen 400 kronorär dag.stora per
Från de fasta hyresgästerna cirka 135 000får bygdegården kronor

årligen i hyresintäkter. har kontrakt iHyresgästerna på årett taget
med månaders uppsägningstid.sex

Lundahl liteTorsten det kanske vågatatt attmenar var renovera
och bygga bygdegården, trettio till,nu får den hålla år sägerut men
han. Kommunen inte säkerhet i fastigheten, den gicknågon närtog ut
i borgen för bygdegårdens föreningens tillgångar skalllån, men
tillfalla kommunen föreningen upplöses.om
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dansbana tillFrån Huskvarna-

Byggkostnader
Anläggningen har successivt byggts med kommunalt stödut
När lekparken byggdes 1987-88 bidrog kommunen med 400 000ut
kronor
Finansiering investeringar sker lån och överskott påav genom
verksamheten

Intäkter
Kommunen bidrog 1992 900 000med kronor
En gymnasieskola betalar 2,2 miljoner kronor i årshyra
När folkparken hyran för andra föreningar,sätter hyr, dentarsom
hänsyn till föreningens ekonomi
Ideellt förekommerarbete inte längre

förAvtal fasta hyresgäster
Gymnasieskolan har tioårskontraktett
Övriga fasta hyresgäster har ettårskontrakt

Anställda i folkparken
Folkparken fyrahar anställda
Till det kommer anställda för olika verksamheter

Huskvarna-Parken är Vätterbygdens största nöjes- och förströelsean-
läggning. finnsHär lokaler för alla i myckettyper av arrangemang en
naturskön miljö. Gäller det konferenser,möten, kongresser, middagar
eller andra sammankomster lönar det sig tala med Vi kan till-att oss.
fredsställa de flesta krav.

Så börjar reklambroschyren för Huskvarna-Parken Parketten. Den
sig professionell konferens- och nöjesanläggningannonserar som en

med lokaler från 15 till l 500 och möjlighet att matpersoner servera
900åt i lokal. Parken har också inbyggdpersoner teatersamma en

med plats för 450 friluftsscen,och framför vilken 10 000personer
åskådare kan rymmas.

Det långtär mellan dagens konferenscentrum med 3 500 kvadrat-
och den dansbana arbetare i dåvarande Huskvarna stadmeters yta som

ideelltbyggde sin fritidpå för sjuttionästan år sedan. Huskvarna hade
typisk bruksmentalitet. Alla ställde för det bästa.en upp gemensamma
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verksamhetBred

folkpark kommersiell anläggning.Men dagens inte bara Påär en var-
används gymnasieskola och intill hardagarna den kommunenav en

daghem.
Här ñnns också omfattande kulturverksamhet. Fortfarande ären

folkparken också mötesplats för föreningar och politiska Hus-grupper.
kvarna Folkets Park ideell förening startade sin verksamhetär somen
1925. I denna arbetarrörelsens organisationer andelar.äger
Huskvarna stad sedan 1971 ihopslagen med Gränna och Jönköpingsär
städer 13 landskommuner till storkommunen Jönköping med översamt
hundratusen invånare. industristad, handelscentrum ochDet är numera
också högskolestad. Det kommunala konserthuset har plats för l 100

Det finns skolor med aulor. Jönköping också kyr-många ärpersoner.
komas stad med olika samfund representerade.många

fickVäckelsen på 1800-talet i Jönköpings län och ärett centrum
fortfarande Arbetarrörelsen tidigt fram här, efter-stark. växte också

Vätterbygden tidigt industrialiserades. Idag finns Folketssödrasom
i Jönköping och Norrahammar söder Jönköping.Hus Huskvarna, om

lång tid drevs Huskvarna-Parken i ideellt. ArneUnder stort sett
ordförandevarit folkparkföreståndare och i FolkparkemasPutsén, som

tidigare journalistCentralorganisation på Smålands Folkblad,samt
fru fyrtiotaletminns hur roligt det när han och hans påännu var var

serveringen i folkparken fritid.med och skötte på sin Då skötte styrel-
caféet Idag har folkparken fyraoch städade. heltidsanställda:sen en

föreståndare, två vaktmästare.kamrer samten

Skola parkeni

serveringsbyggnad.1929 uppfördes enkel 1940-taletPå byggdesen en
servering. Parkstyrelsen 1962 mindrestörre diskuterade göraatt en

utbyggnad till. Då begärde lokalen skulle lämpa sigHuskvarna stad att
för tjäna aula, skolmåltidslokal den gymnasie-skrivsal och åtatt som
skola, Sannaskolan, planerades alldeles intill folkparken. Densom
blev klar 1969 och nyttjar, sju på och halv femmellan påmorgonen
eftermiddagen måndag till fredag, cirka 70 folkparken.procent av
Skolan har 3001 elever.

Arne framhåller därigenomPutsén folkparken heltäratt upptagen
skolan på vardagarna. lokaler används kvällarnaMen påav samma av

föreningar, festarrangörer och politiska grupper.
Folkets Park har flera fasta hyresgäster: karateklubben, pensio-

Örtugen,närsföreningen, samlarklubben två dansföreningar en-
kulturell och fackliga organisationermodern med Karate-en mera.-
klubben har lokal i källaren bara den använder.en som
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Folkparken driver också kommersiell dansverksamhet. Då är också
igång, på vardagarna tillanvänds skolmatsal.restaurangen som

Restaurangköket, där skolmaten hyrs också tillvämts, midda-ut stora
Den salen Stor-Parketten har vid servering plats för 600storagar.

och i intilliggandegäster den baren ytterligare 300. Lill-Parketten kan
300 bordsgäster. TV-rummet 100ta rymmer personer.

Parken till daghemvärmeger

Huskvarna stad ansåg sig inte i 1960-taletslutet ha någon tilltomtav
daghem. Då bytte staden till sig mark folkparken. Idag förser dennaav
daghemmet med värme och Daghemmet utnyttjar också lekpar-vatten.
ken, är kommunens Här finns finastörsta. backar för pulkåkning.som
Det staketär parken, barnenså skyddade. När lekparkenärett runt
anlades 1988-87 bidrog kommunen med 400 000 kronor, men senare
har Folkets Park ytterligare några hundra på byggasatsat tusen att ut
den. Kommunen betalar ingen förhyra daghemsbarnen använderatt

Sommartidden. har folkparken här ALU-anställda ungdomar.
Folkets Parks friluftsscen byggdes 1985. Då hade parken haftstora

besök poporkestrar 50 000 kronor kväll för hatog attav som per en
Då beslöt parken bygga kostade likaattegen scen. egen scen, som

mycket enda kväll med poporkestramas tillfälligasom en scen.
Friluftsscenen 22är bred.meter

Gymnasieskolan betalar miljoner2,2 kronor i årshyra. Den har ett
tioårskontrakt vidgår årsskiftet. Nu vill skolan förhandla påutsom

Arne Putsén folkparken skulle få det svårt skolannytt. attmenar om
folkparken,lämnade å andra sidan kommunenhar igått borgenmen

för parken och har därmed intresse inteden får ekonomis-stort attav
svårigheter.ka
Övriga fasta hyresgäster har årskontrakt. När folkparken sätter

hyran, den hänsyn till föreningarnas ekonomi. En liten föreningtar
med ekonomi får betala mindre rikän och förening.storsvag en

Många vill hyra

Många vill hyra i Folkets Park. Under 1992 lokalerna uthyrda 771var
gånger. Det kom 290 000 besökare.nästan

Finansieringen olika investeringar sker dels överskott påav genom
verksamheten, dels lån. Vid årsskiftet 199293 den totalagenom var
lånesumman cirka 3,8 miljoner kronor. Jönköpings kommun 1992gav
parken anslag på drygt 900 000 kronor. Det länge sedanett var man
företog insamlingar för parken, fortfarande säljs andelar 10åmen
kronor till allmänheten. De spelar dock inte någon ekonomisk roll
idag.
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allaktivitetsanlägg-för utvecklas tillFolkets Park har avsikt att en
i verksam-i radenning för alla samhället. Det senaste nyagrupper av

och viktigastelekparken. Park denheter den Folkets är störstaär stora
inte utnyttjasi Jönköpings lokalerna kanlokalhållaren kommun, men

lokaluthyming viframgår de siffrorde något överän gör, som avmer
presenterat.

Personliga slutsatser

samnyttja förenings-skälhade det uppstått mångaUnder år attsenare
byggdes den1960- och 70-talenägda allmänna samlingslokaler. Under

kraftigt.verksamheteroffentliga sektorn och därmed kommunernas ut
från cirka 1 kva-1985 ökade lokalytorMellan 1965 och kommunernas

invånare.invånare till omkring 5,7 kvadratmeterdratmeter perper
Samlingslokalorganisationemas 1987samarbetskommittés utredning

inkomster gicktredjedel kommunernaskonstaterade änatt en avmer
farm exempel påkommunala lokaler. Utredarnatill förvalta attatt

skatteintäktema. Samtidigt behövskostnadema hälftentog nyamer av
kommunala verksamheten decentraliserasdärför denlokaler att genom

bakgrundenkommundelningar. Mot denkommundelsnämnder eller är
söker lösningar sina lokalbe-kommunerna andra pådet självklart att

införskaffa lokaler.ellerhov byggaän att egna
ideella före-har lokalproblem. Deinte bara kommunernaMen
statligt stödallmänna samlingslokalema harningar deäger trotssom

sina sarnnyttjandelokaler. Jag harsvårt klara sett attatt att rusta upp
föreningarnas behov.lösningen både kommunernas ochkan påvara

har andra synpunkterlokalägandet även ifrågasättsDet kommunala ur
ekonomiska.än

expansion till1960- och 70-talet leddeDen offentliga sektorns på
aktions-l960-talet bildades byalag ochdemokratidebatt. I sluteten av

ville förhindra ytterligareDe protesterade vägar,motgrupper. nya
krävde bibehål-bebyggelse i det område bodde ellerdär medlemmarna

Äldrebodde.len eller bättre service till där medlemmarnadet område
miljö service iföreningar började också för påverka ochleva attupp

närområdet.
folkrörelserFöreningslivets vitalisering gjorde gamla ochatt nya

fick förutsättningar driva olika verksamheter.bättre tidigareän att
brukarmedverkan.I början 1970-talet formulerades krav påav

sig först dePolitiker och offentlig förvaltning vände attmot som
direkt in-till skola skulle habrukade exempel barnstuga elleren

utredningflytande ändå 1970 tillden. Men debatten leddeöver en om
den kommunala demokratin.
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Lokalsamltället, kvarteret Framtiden och Folkrörelsema

Centerns ungdomsförbund presenterade 1973 sin idé lokalsamhälletom
där gamla och tillsammans skulle utforma sin sociala miljö, tillunga
exempel underhåll bostäder och organisering servicen medav av
dagligvaror.

Socialdemokratiska kvinnoförbundet talade Kvarteret fram-om
tiden: invånarna i bostadsområde kunde själva sina före-ett genom
ningar för näraliggande verksamheter alltifrån barn- och äldre-svara

till fritidkultur, och kvartersbutiken.omsorg
Socialdemokratiska ungdomsförbundet startade hösten 1974 en

kampanj kring folkrörelsernas roll i samhället. SSU kritiserade stat,
kommuner och landsting för ha tagit alltföröver mycket före-att av
ningslivets traditionella uppgifter i samhället. Den här debatten ñck
ökad styrka under 1980-talet. Samtidigt blev den nyliberala kritiken av
den offentliga sektorn allt starkare.

Nyliberalema talade inte ökad samverkan mellan människor påom
lokalplanet marknaden skulle släppas in iäven vård ochutan attom

offentligaDe verksamheterna borde enligt nyliberalemaomsorg. ut-
för konkurrens.sättas Nyliberalema anklagade den offentliga sektorn

för ineffektiv och byråkratisk och menade kostnaderna föratt attvara
den kunde sänkas verksamheter privatiserades.attgenom

Kritiken från och den nyliberalavänster kritiken från höger mot att
den offentliga sektorn skulle tagitha för mycket folkrörelser-över av

traditionella uppgifter ledde under l980-talet till alternativ tillattnas
offentligt driven verksamhet började utredas.

Regeringen lade 1987 för riksdagen fram förslag till utvecklingett
den kommunala demokratin. Enligt förslaget skulle brukarna deav av

kommunala tjänsterna få inflytande.större Den kommunala organisa-
tionen skulle samtidigt decentraliseras och den politiska styrningen för-
bättras. Man ansåg förvalmingstjänstemäxmen fått för inflytan-att stort
de.

Debatten den kommunala demokratin och den offentligaom
sektorn har ställt folkrörelsema både gamla och i Detcentrum.nya- -
har blivit naturligt för föreningar kommunalaöver verksamheter,att ta
till exempel daghem eller äldreomsorg.

Ombytta roller

I ljuset denna utveckling det naturligareär kommunala verksam-attav
heter förläggs till föreningsägda allmärma lokaler tillän exempelatt
kommunala skolor byggs för kunnaäven utnyttjas föreningslivet.att av
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I framtiden kanske det vid kommunen barainte hyrattstannar
förlokaler daghem. Någon organisationerna för-på orten,av en

HSB-förening,samling eller kanske själva driftenövertaren av
daghemmet också. Då det naturligt daghemmet finns i redanär att en
föreningsägd lokal.

baraInte allmänna samlingslokaler de friaägarna ävenutanav
kyrkorna samfundenoch har börjat samnyttja sina lokaler. I mis-en
sionskyrkas församlingslokaler kan idag finnas daghemdet ellerett
expeditioner till exempel för kommunala föreningsråd. Fortfarande
måste dock kommunen betala verksamheten. Att brukarna till exempel

vård skulleoch stå för hela kostnaden skulle leda till storaav omsorg
sociala klyftor i isamhället. Mängder människor ställs så fallav
utanför socialaden tryggheten. Däremot kan föreningsdriften göra
verksamheten billigare professionellt frivilligtoch arbeteattgenom
kombineras. Till exempel föreningsdrivet frivilligapå daghem kanett

administration visstsköta och lokalunderhåll.

Själen får förloradgåinte

det viktigt för vår demokratiMen är de allmännaytterst att sam-
sinlingslokalema inte förlorar traditionella roll: möjliggöra politiska,

fackliga, samlingar,kulturella och andra stimulera människor självaatt
kultur, delta i studiecirklarskapa med och samtidigt centramera vara

för icke-kommersiellt nöjesliv. Samlingslokalens själ får inte gåett
förlorad.

samlingslokalorganisationernaolyckligtDet förvandladesvore om
fastighetsbolag,till något liknade tillhandahåller billigasom som

lokaler åt företag, kommuner, landsting Min olikagenomgångetc. av
tyder inteallmänna samlingslokaler på sådana konflikter. De ideella

bedrivsverksamheter olika slag i de allmänna samlingslokaler-somav
för detäger eller helger.på kvällstidmestana rum

Tvärtom har det visat till fördel för de allmänna samlings-sig vara
lokalerna de hyrs till exempel till daghem, fritidshem, skolor,att ut

och liknande. De blir naturligadå i bygden. Människorpost centra
blir besöka dem. Det lättare delta i studiecirkel påäratt att ettvana en
ställe känner till, där lämnar sitt barn daghempå ellerman man

sinauträttar postärenden.
Det också fördelaktigtär samlingslokalen är hela dagen.öppenatt

Eftersom personal finns plats, flexibel kunnapå är ryckaattsom nog
in i olika verksamheter, kan till exempel bibliotek helaöppetett vara
dagen varje vardag i stället för bara tillgängligt för allmän-att vara
heten timmarnågra dag två-tre dagar i veckan.per
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Inkömingsproblem

Mina redovisningar tidigare visar får de fulla fördelarnaatt man av
sarnnyttjandet olikabara personalen kan rycka i verksamheter.om

framgår olika bli inkörningsproblemMen det exempel det kanattav
Olika yrkesgrupper olika yrkeskulturer:här. har på kontor råderett

Ändåandra i barnomsorgen. har jag fått exempel tillän på attnormer
och med chefspersoner tillfälligt hjälper till daghem. Det finnspå
naturligtvis för sarnnyttjandet personal. Många gångergränser av

professionella intebehövs kunskaper. Ett daghem kan bara skötas av
kontorspersonal. kanslist hjälpa till ledningDäremot kan underen av

förskollärare. finns okonventionella lösningar.Här många Jag haren
funnit biblioteket idrottsföreningensexempel på sköter ochatt posten
administration.

fackligaMan får inte bortse från det kan uppstå problem näratt
vitt skilda yrkesgrupper skall rycka in på varandras områden. Kontakt

facket viktig kring praktiska frågor, olikamed ocksåär närrent som
yrkesgrupper skall dela omklädningsrum, toaletter och annat.

samlingslokalen intePå många ställen skulle den allmänna alls
Ävenfinnas inte samnyttjades. skulle existerakvar, den där denom

samnyttjas, bli till ochkan den mycket ha bättrestörreatt ytanutan
utrustning sarnnyttjas. Jämför till exempel den ganska lillaattgenom
bygdegården i Jörlanda med den bygdegården i Trångsvikenstora
bland exemplen Jag har hur kan bygga riktigasett restau-ovan. man
rangkök detta kan användas kök för skolbe-ävenattgenom som
spisningen och daghemmet. Ett sådant kök kan brukas även på

till festerkvällarna och samlingar. Utan sarnnyttjande hade detstörre
kanske bara funnits litet Salar förkök. metall- och textilslöjdträ-,ett
kan delas mellan skola och studiecirklar. Till exempel Folkets Husett

antagligen aldrighade fått sådana lokaler inte samnyttjats.deom

Allt kan inte samnyttjas

Naturligtvis kan inte alla lokaler samnyttjas. Posten behöver säker-ett
hetsutrymme, distriktssköterskemottagning måste ha vissa utrym-en

bara används distriktssköterskan. Det gäller i högreännumen som av
grad, det skulle bli frågan läkar- eller tandläkarrnottagning.om om
Kommer huset innehålla många sådana lokaler, minskar fördelarnaatt
med samnyttjandet. Många gånger bygger nämligen ekonomin på att

kan användas flera olika brukare: skolor,utrymmensamma av
studieförbund, politiska partier, föreningar etc.

Gäller det för föreningarna samlingslokalen finnaskan kvaratt
samnyttjas, gäller det i högre förännu grad samhälletatt attgenom

många servicefunktioner skulle försvunna, samhället intevara om an-
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vände den allmänna samlingslokalen. Trångsviken skulle inte ha någon
postverket varitpost, hyra eller byggaom tvunget att lokal.egen

Gustavsfors distriktssköterskemottagning,utan denvore inteom
funnes i Folkets Hus. Barn kan också slippa åka buss till störreen
skola, liten byskola kan inhysas i samlingslokal.om en en

En fördelarna för offentlig verksamhetav samarbeta medatt
frivilliga organisationer är dessa bygger på kombinationatt en av
professionell verksamhet och frivillig. Ett daghem måste alltid drivas
med utbildad personal, administration och städning kan skötasmen av
frivilliga krafter.

Samarbete olikai grad

Samhället kan samarbeta i olika grad med organisationerna. Man kan
ha kommunalt daghem, inhysesett till exempel i Folkets Hus.som ett
Där arbetar styrelsen ofta ideellt. På liten sköts kanske admini-orten
strationen också ideellt. Daghemsutrymmet kanske nyttjas frivilligav
barnverksamhet de tider daghemmet är stängt. Allt sådant sänker
kommunens kostnader.

Nästa är någon organisation,steg tillatt exempel kooperativ,ett
församling eller förening övertar självaen driften daghemmet.en av

Då kan ytterligare uppgifter skötas frivilligt och kostnaderna sänkas
ytterligare. Men alla professionella insatser, utrustning och dylikt
måste givetvis betalas med kommunala pengar.

Att bygga del verksamheten frivilligapå insatseren har bådeav
för- och nackdelar. Till fördelarna hör det kan bli ñn kontaktatt
mellan människor. Den förre folkparksföreståndaren i Huskvarna
berättade hur roligt hade haft detom när frivilligt sköttman man
serveringsverksamhet på folkparken. När anläggningen expanderat
hade sådan frivillig verksamhet försvunnit och därmed möjligheten för
människor göra frivillig insatsatt utanför yrkeslivet.en

I Gustavsfors lyckades kompensera dramatiskt stegrade bygg-man
kostnader ökade frivilliga insatser. Det ökadegenom iengagemanget
hela Gustavsfors. Ett resultat blev foräldrakooperativtett daghem, som
kanske inte skulle ha kommit till stånd armars.

Frivilligt arbete har sin gräns

Frivilliga insatser har dock sin Ställsgräns. alltför krav påstora oav-
lönat fritidsarbete i organisation, orkar människor inteen sigengagera
där. Kvar blir i bästa fall elit inte tillbaka fören mycketsom ryggar

uppoffringar. Frivilligtstora arbete drivs ofta eldsjälar. Bygger alltav
för mycket på dessa, kan arbetet lätt bli lidande någon dem inteom av

0 14-0334
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ställafarligtdärförDet ärflyttar från attellerorkar länge orten.
sida.lokalhållarnasfrånfrivilliga insatserpåalltför kravstora

kommu-idag påsarnnyttjandet byggeri attekonominMycket av
Vilka svårasarnlingslokalema.i de allmännahyr utrymmennerna

visarsigdrar engagemanget,får, kommunenföljder det när ur
organi-andra delarfrån mångaexempelfinnsOrnö. Detexemplet av

kommunernadet svårt, närfårfrivilligorganisationersationssverige att
behandlingshem harOrganisationsdrivnatjänster.köperinte längre

neddrarmyndigheternasocialadeekonomiska problem, närihamnat
missbrukare.förvårdpå sluten

Vissaverksamheter.slagsolikatillhyralösningEn utattvore
pizzeriorcaféer,kommersiella etc.vi påharexempel restauranger,att

kunnaocksåskulleMansamlingslokaler.i allmännahyr utrymmen
hyr kontor.företagsigtänka att

medverksamhetkommersiellkombinerasvårareOfta detär att
bib-daghem,skolor,Kommunalasyfte.ursprungligasamlingslokalens

frivillig-samlingslokalensmedkombinerabradäremotliotek går att
sådanthandlarför detdetocksåhar mestaarbete. Jag sam-att omsett

fårfortsätta,sektornoffentligadenkrympningenSkullenyttjande. av
folkrörelsesverige.förföljderallvarliga ävendärfördet
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Alsikeproj ektet

Vänd Guds framtidmot-

Sammanfattning bokenav om

Alla människors hus
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daglediga ochinvandrare,människor,skulleHär ensamma
kunnaskulleHärstråla ut-kunnaSkolungdomar mansamman.

skulle kunnai huseti lägenheternaPensionärerärenden.rätta
skullehit. Pubenkommermänniskorförtillñrmas vara ensom

ochtjatigt hemma,blirdetnärsamtal ochför möten,platssocial
för samtal.tillgängligñnnaskyrkanfrånalltid någonskulledär

diako-ungdomssocialblirmopedenmedmekaforGaraget att en
Tryckeri ochoch arbetar.träffasungdomarochni, där pappor

människorstjänarfunktioner,fylla mångabibliotek kan som
centralthus medmänniskorsAllasådant ettEtti staden.behov

träffpunkt ocherbjudaskulleandaktsrum,tillgängligt ett torg, en
Isin lägenhet.instängd iblirinteandaktsplats, så att manen

hem-diakoner,kyrkansocksåhus skullemänniskorsAlla
ivarandrahittadistriktssköterska kunna ettochanställdatjänstens

männi-enskildavarandratipsaochpersonalrum omgemensamt
tystnadsplikt. Till-nödvändigbeaktandemedbehovskors av-

erbju-miljönsjälvakanföreståndarparhängivetmed ettsammans
diakoni.&quot;självgåendeda en

Alsike-husmänniskorsAllamedvisionenochtankenbeskrivsSå av
framtid.GudsVändbokenprojektet i mot

Alsikeutbyggnaden,försenatharförutsättningarnaekonomiskaDe
Alsikeanvändbara närändåbedömsarbeteAlsikeprojektets varamen

dokumentationen bördessutomProjektgruppen attbörjar växa. anser
samhällsbygganden.framtidaliknandeandraföranvändbarvara

Alsikeprojektet

1991. Bak-april1startade denkyrkanSvenskainomAlsikeprojektet
beslutatUppsala kommunsatsningdenprojektettill ärgrunden som
UppsalaöversiktsplandenAlsike stad. Iexploateralåta somattom
skall2010årjuni 1991i sägs,beslutade attkommunfullmäktige om

Alsike.ibomänniskor kunna00030
ikyrkanetableringtidig ut-viktenProjektet betonar enavav en

skall detområdetillflyttarmänniskorbyggnadssituation. När nyttett
Det är närför lokaler.frivilligapersonal,såvälförplanfinnas somen

kontaktmöjlighetema är störst,bostäderin iflyttarmänniskor somnya
sig.etablerarstadsdelarellerbidra tillkankontakter orteratt nyasom

samarbetspartners,olikamellanbrobyggareskallKyrkan envara
isocialaandramedtillsammansekumeniskt ochverka resursert.ex.

nätverk.socialabyggadelta idåMan kanAlsikeutbyggnaden. att upp
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Direktiven för projektet skrevs fastställdesoch Församlings-av
delegerade i Knivsta Styrgruppen valdes och inompastorat. pasto-av
ratskyrkorådet.

Boken Vänd Guds framtid beskriver idén Allamot männi-om
skors hus utifrån teologisk reflektion kyrkans roll i samhället.en om
Kyrkan måste, framhålls det, ñnnas imed dialog.en

Projektet har bl.a. samarbetat med anställda på kommunlednings-
kontoret for söka olikapå sociologiska frågor.att svaret

Genom Alsikeprojektet tillsattes dessutom För bearbetaatten grupp
de sociala aspekterna på utbyggnaden Alsike Gruppenstad. ut-av
gjordes för olika kommunala discipliner,representanter Alsikepro-av
jektet inom Svenska kyrkan, Frikyrkliga Alsikegruppen, Samhällsföre-
ningen i Alsike, Landstinget, Polisen, Föreningsrådet, HSB, JM och
Alsike Fastighetsbolag.

Projektet har finansierats med medel från Uppsala stift och Kyrko-
fondenSvenska kyrkans Centralstyrelse.

Projektet finns dokumenterat bl.a. i boken Vänd Guds ansikte,mot
Gunnar Göranzon, projektgruppen för Alsikeprojektet inom Svenska
kyrkan.

Projektarbetet avslutades i november 1993.

Idén

Projektgruppen konstaterar Svenska kyrkan har för många kyrkor.att
Alsikeprojektet syftar bl.a. till ñnna former för lokalsam-att

nyttjande. För detta behövs grund dels handlar teologi,en som om
dels ekononi. För kunna använda gudstjänstrummetatt till änmer
gudstjänst, dvs. höja nyttjandegraden och bejaka andras behov av
samlingssal, utställningssal, konserthallteater, måstem.m., en
dualistisk där Gud och världen skilts åt, tillöverges förmånsyn för

med Gud skapat världen inkameradoch iär den.en syn som
För kyrkans del saknas de ekonomiska möjligheterna byggaatt

lokaler står eHer mindre oanvända under dygnets allra flestasom mer
timmar. Inom Alsikeprojektet och Frikyrkliga Alsikegruppen finns en
samstämmighet verka för tidig närvaro i lokalerattom en som sam-
nyttjas och sambrukas med andra, såväl kristna sekulariserade.som

Alsikeprojektet har med tankarna Allapå människors husett
önskat fullt och deltata isteget skapandet husut blirett ettav som
socialt i stadsdelarna och tidig mötesplats för människorna inav en
området. Här skall alla kunna leva tillsammans oberoende tro,av
nationalitet, kultur, hudfårg, med eller handikapp.utanras,
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Ekumenisk

anställdadetekumenisk ochi Alsike skallFörsamlingen teametvara
ochekumeniskt rekryterat sammansatt.

s.k. lokal-iresulterati sinAlsikeprojektet har gemensamtetttur
medverkaninvandrarkyrkornassärskiltdärprojekt,ekumeniskt

kyrkohistoria olikaharsvenskiFörsta gångeneftersträvats. För sex
ikyrkanRomersk-katolskaSvenska kyrkan,samfund,ochkyrkor

SvenskaMissionsförbundet,SvenskaMetodistkyrkan,Sverige,
Filadelñaförsamlingen iPingstkyrkanBaptistsamfundet och genom

unikt samarbete.inledasig förbeslutatUppsala, ettatt
deframgår bl.a.ekumeniskt arbetepåSvenska kyrkans avsyn

antagitsarbeteekumeniskaSvenska kyrkansriktlinjer for avsom
bl.a. punktuttalasbiskopsmötetochcentralstyrelsekyrkansSvenska

2.9:

avkallbereddkyrka göravarjeskull måsteFör enhetens attvara
positionerteologiskahandlarsitt Detpå något meneget. omav

inflytande. Förorganisation ellerekonomi,gällakan också en
siglåtaberedskapenSvenska kyrkan ärmajoritetskyrka attsom

särskiltskullför enhetensnågotandra och avståprövas an-av
gelägen.

...tillhand kommeri förstaenhetfast kyrkans2.10 slåspunktI att
ekumeniska arbetetskall detförsamlingen. Därlokalai denuttryck

manifesteras.där skall detförankrat,vara

Lokalerna

ofta tillfälligastadsmiljöer blirmiljöer UngaiRörligheten är stor.nya
familjer.För nybildadeboendemiljöer

integudstjänstrummetprojektet, börframhållersådana miljöer,I
statiskt utformning:alltförha en

bäras denkyrkorum börframtidensviDärför att avmenar
förändras ochständigt kanbibliska tälttanken; ett somrum,

få formasmåsteGudstjänstrummetupp med tältpinnarna.ryckas
stenar.varje tidsav

hus i stället forAlla människorsmedEn grundtankama enav
for guds-detintedistriktskyrka är rummettommastoraatt reservera

egendom, medallasinomhustorgeti ställettjänst. Här skall vara
kaffe,till måltid,möjlighetmusik,spela ellermöjlighet teateratt

konstutställning ochfester,möten, annat.
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När den gudstjänstñrande församlingen blivit så det lillastor att
kapellet inte räcker till eller då andra skäl så vill, firas guds-man av
tjänsten på det allmänna torget.

För den enskilda andakten och vardagsgudstjänsten finns kapellet
kanske 40-50 ochsom utmärks tillgänglig-rymmer personer som av

het, intimitet och tydlighet vad gäller kristen och symbolik.tro
Kapellet inteär låst här finnsett möjlighetutan tillrum, stor

flexibilitet utifrån olika gudstjänsttraditioner och olika generationsut-
tryck.

I Alla människors hus bör det finnas diakonilägenhet dären
sköra människor kan vila Ett hem för AIDS-sjukut. i slutske-t.ex. en
det eller viloperiod för missbrukarfantilj, stöttaden såvälen av
anställd frivillig diakoni.som

I växthus,ett pub, snickerilokaler, verkstad och ateljé skallen
det möjligt få utlopp för kreativitetatt och skapargläjde.vara En
motionshall kan användas till allt från motion till rockkonserter.

Projektet betonar vikten medvetet lokalerpå ochatt verk-satsaav
samhet för ungdomar.

flexiblaI lokaler skall skola, musikskola, konñmiander, scouter
och studiecirklar kunna avlösa varandra. Städning får skeosv. pa-
rallellt med verksamheten.

På det äger små ochstora torget möten Bibliotek, kaféstora rum.
och servering litteratur och spisa. Några affärermat att småger skall
finnas i gatuplanet.

Det bör också, projektgruppen, möjligt förläggaanser attvara ett
medborgarkontor till Alla människors hus. Se avsnittet 3.2.2 i
betänkandet

I alla människors hus skall det filmas lägenheter för såväl unga
gamla. För de äldre finns särskilt boendesom iett huset, sjukskö-

terska och doktor har sina lokaler i huset och i det gemensamma
personalutrymmet kan sjukvård, diakoni och hemtjänst mötas.

Delar huset skall kunna öppna större delenav dygnet ochvara av
samla inte har tak huvudet.grupper översom armars

Internationella erfarenheter

Erfarenheter har inhämtats från olika ekumeniska projekt på liknande
främst Englandorter, och Holland. Den främsta inspirationen har pro-

jektgruppen fått från relativt stad 25 år gammal, Miltonen ny
Keynes i England.

Bland de redovisade projekten återfinns följande ekumeniska lös-
ningar för kyrkorummet: 1 samfundspräglade kyrkor brukassom ge-

2 byggdmensamt, kyrka brukasgemensamt alla samfund,som av
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samlokaliserade4brukashyrda lokaler3 samtgemensamtsom
tak.underkyrkolokaler gemensamt

Förankringen visionenföljande slutsatser.Projektgruppen gör av
dels dengällerbetydelse. Detavgörandeidéprojektets ärhelaoch av

dokumentation ochgodinnehållabl.a. börförankringenlokala ensom
kyrkomasde olikaFörankringen hosöverenskommelse, delsskriven

ledningar.
försökfunnit någraingenstansProjektet betonar attatt man

ñnnaförfromhetstraditionemaolikaförminska deinskränka eller att
minsta nämnare.gemensamma

tänkbaraOlika ägarformer

Kollektivt ägdatänkbara.ägarformerolika ärProjektgruppen attanser
Ångermanland därIngelsgårdens.k.i deni Lövvik,finnshus t.ex.

liksommöjligocksåStiftelseformen äräldreboende.skapat ettman
stiftelsefonnenmed ärFördelensamverkan.bostadsrättsföreningar i
organisation kanövergripandeochi husetbliralla gäster attatt en

husetslöpande kringdetsköterfastställda reglermedskapas som
nyttjande.

deägandeformer såolikamöjligt attDet bör även att samsavara
näringsidkare hyrprivatabostadsrättsförening ochboende har aven

alltochbygger ägerkyrkornaalternativ ärEttbyggherren. attarmat
övriga hyresgäster.och äratt

drift och sköt-ekonomi,FörenbartsärskildEn ansvararsomgrupp
ochverksamheternamedarbetaravlasta demhuset kansel somav

innersidan.
kommertill demuppmaningenföljandebokenslutetI somgesav

framtiden:material iAlsikeprojektetsanvändaatt

samnyttja allt går.ochSambruka som

.
3

.
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Bilaga 10

Ungdomens lokalbehov

Sammanfattning studiernågraav
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Samlingslokalutredningens direktivI uttalas utredaren böratt
kartlägga vilket tillgodosetts.på ungdomars lokalbehov harsätt

Utredningen började kontakta Statens ungdomsråd SURmed att
och Svenska kommunförbundets kultur- och fritidssektion. Vi kunde
då konstatera det inte finns samlad redovisning täckernågonatt som
detta information inom deområde. Mycket saknas kommunalaäven
förvaltningarna. finns oftast inte kontinuerligDet någont.ex.
uppföljning hur tider i lokaler och anläggningar har utnyttjats.av

Utredningen därför litteraturstudiehar valt göraatt somen
statistik gjorts tagits framomfattar olika kartläggningar och ochsom

Statens Sveriges Riksidrottsförbund, Svenskabl.a. ungdomsråd,av
kommunförbundet Fritidsforum Sveriges fritids och hemgårdar.och

för ungdomarnas fritidAnsvar

organisationerna bidrar med delStaten stöder de centrala och ut-en
vecklingsmedel landstingen föreningslivets regionala verk-och stöder

offentliga for och ungdomarssamheter. Det barns-största ansvaret
i principfritid åvilar kommunerna. Samtidigt kan konstateras detatt

för fritids-saknas lagstiftning tvingar kommunerna attsom ansvara
for finns inte hellerverksamhet barn och ungdomar. Det några

nationella fastlagda för fritidspolitiska området.mål det
fritidssektorn cirka miljarderDen kommunala åtta kronoromsätter

60-70 % till kommunägdaår. Den delen detta gårstörreper av
fritidsanläggningar, 10-15 % till föreningslivet likastöd ochutgör
mycket går till kommunalt driven verksamhet, främst fritidsgårdar.
Oftast prioriteras barn och ungdom under 18 hur delår, stormen av
de totala kostnaderna till denna målgruppgår svårtär avgöra.attsom

fritidsanläggningamaDe kommunägda utnyttjas oftast ålders-allaav
grupper.

Svenska kommunförbundet gjorde 1992 cirkaatten prognos om
12 % kommunernas fritidsgårdar 1992-93.skulle läggas ned underav

Den kommunala fritids- och kraftigakultursektom genomgår nu
organisationsförändringar. På många håll råder, enligt Statens Ung-
domsråd, SUR, osäkerhet för vad.stor om vem som nu ansvarar
Cirka tredjedelartvå kommunerna har förändrat sin nämnd- ochav
förvaltningsstruktur inom Vanligastdenna sektor. lcultur-är ochatt .
fritidsnämndema slagits ihop cirka 100 kommuner. Fritidsgårdamas
placeringar i de strukturema varierar, bl.a. beroende fritidsför-pånya

vvalmingamas ställning. ..
I många kommuner har bam- och utbildningsnämnd cirka 35en

kommuner iskapats, dessa fall det vanligt fritidsgårdenär att rent
fysiskt flyttat in i skolan.

.
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I Barns villkor, Fritidsverksamhet för barn och ungdom,rapporten
1993-02-19, skriver SUR:

Inom förvaltning, innehåller skolfrågorbådeen gemensam som
och fritidsverksamhet för ungdomar, blir fritidsverksamhetens
ställning definitionsmässigt eftersom skolan verksamhetärsvag, en

kommunen enligt ålagd fritidsverksamhetenlag medanär ärsom
fakultativ. När kommunerna grund ekonomi tvingaspå kärvareav
skära i verksamhet, finns risk fritidsgårdama drabbasatten
hårdare då de organisatoriskt tillsammansplacerade medär
skolverksamheten inom barn- och ungdomsförvaltning, än om
prioriteringen gjordes mellan fritidsgärdar och övrig fritidsverk-
samhet inom för fritidsforvaltning.ramen gemensam

Då konsekvenserna omorganisationema kan utvärderasännuav
för tidigtär det det finns for farhågorgrund deatt se om som

uttalats i många kommuner. Utvecklingen dettapå område bör
dock fortsättningsvis följas noga.

SUR framhåller vidare vikten samarbete den kommunalaettav om
ungdomspolitiken förvaltningsgränsema.över

Kommunerna SUR väldigthar enligt olika fritidspolitiska strategi-
Det finns dock klar tendens stödet till föreningslivet mins-atter. en

kas. Många väljer ikommuner detta läge fortsätta prioritera stödetatt
till ungdomsverksamheter, det kan innebära föreningar medt.ex. att
sådana verksamheter får behålla den s.k. nolltaxan, medan andra
föreningar får betala lokalhyra.

Lokalbehovet

flestaI de statistiska klassifierasstudier ungdomar individersom
mellan 16 24och år. Det finns cirka 1,0 miljon mellan 16-ungdomar
24 år och miljoner1,5 mellan 14-26 år.

Ungdomarnas lokalbehov dels olikautgörs ungdomsorganisatio-av
lokalbehov, dels den oorganiserade ungdomens lokalbehov.ners av

Statens ungdomsråd SUR konstaterar i PM Barns vill-rapporten
kor, Fritidsverksamhet för barn och ungdom, att:

...alla nationella barn- och ungdomsorganisationer med-tappar
lemmar och alctiviteter. De idébuma folkrörelsema i synnerhet de
politiska partiernas ungdomsförbund har Idrotten hartappat mest.
klarat sig bäst tycks något under år.tappamen senare
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Samtidigt skriver SUR att:

Den ökade medieanvändningen bland barn och ungdomar, som
framför allt förklaras fördet ökade intresset musik, förefallerav
inte har övriga fritidsaktiviteterpåverkat deras eller -intressen.
Överlag har fritidsmönsterbarns och ungdomars varit mycket
stabila under de 25 åren.senaste

Flera undersökningar folket;bl.a. Blomdahl; Folkrörelsema och
1989 har under de åren studerat ungdomens medlemskap isenaste
föreningar. Resultaten tyder omkring 70 %på alla ungdomar äratt av

imedlem minst förening.en
Bidragsåret 199293 71 ungdomsorganisationer fickdetvar som

förstöd central verksamhet Statens ungdomsråd. För verksam-genom
hetsåret 199192 redovisade organisationer 788 974dessa ungdoms-
medlemmar och l 332 227 bidragsgrundande aktiviteter.

Idrottsföreningar vanligaste föreningstypenden ungdomarär som
medlemmar En undersökning publicerades i Statensär som ung-

Årsbokdomsråds ungdom 1990, visade 000bland l ungdomarattom
i 16-25åldrarna år 39 % flickorna och 55 % pojkarnavar av av

i idrottsforening.medlemmar en
Sveriges Riksidrottsförbund RF redovisade för verksamhetsåret

199192 6 857 792 bidragsgrundande aktiviteter. Bam- och ungdoms-
medlemmar särredovisas inte i RF:s statistik.

Kulmrverksamheter olika slag samlar också många ungdomar.av
Enbart i studieförbundens olika rockcirklar och kulturrockgrupper del-

70 000 ungdomar 1990.under Bland rockgruppema pojkarnaärtog
aktiva. Flickorna deltar i utsträckning istörre dans ochmest teater,

SÖ-statistik.showdansgrupper

Tillgängliga lokaler

Ungdomsverksamhet bedrivs i olikamängd lokaler, kanske till allraen
största delen i lokaler huvudsakligtmed ändamål, i andraannat t.ex.
organisationers lokaler, i skolor, idrottsanläggningar och i kommersiel-

lokaler.
I fritidsgårdenmånga kommuner är den enda lokalen för öppen

fritidsverksamhet. Fritidsforskaren Ulf Blomdahl har undersökt hur
vanligt det högstadieelever besöker fritidsgård.är Av hansatt en
studie Fritidsgården dess besökare framtiden,och 1989, framgår att
det ungefär hälften besökt fritidsgård den måna-senastevar som en
den.

Ungdomskommittén framhåller i sitt betänkande Ungdom och makt
SOU 1991:12 fritidsgårdama inte konkurrerar föreningslivetmedatt

.
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före-inte såUngdomar äroch spelhallar.med torg somgator,utan
Ungdomskommit-utsträckning.gårdarna ibesöker störreningsaktiva

itillgodosesintressenochflickors behovviktigtdet ärtén attattanser
fritids-kommunalai då defallet dagvadutsträckning äränstörre som

lokalernainnebäraskullepojkar. Detfrämst ut-attgårdarna gynnar
inriktning.fårverksamhetenochnyttjas på sätt attannat armanett en

hurenkätundersökning1992undergenomfördeFritidsforum omen
tioårsperio-under denförändratsfritidsgårdamatill senasteanslagen

65Studien omfattade kommuner.den.
svarade48 %dettillfrågade kommunerna attdeAv somvar

% kommuner-Samtidigt det 44blivit färre.fritidsgårdarantalet avvar
% kommunernafler. 59blivitsvarade de attatt uppgavavsomna

splittrad bild.Studien uppvisarminskat.i gårdarnaanställdaantalet en
andramedannedskärningar,kraftigagenomförtharVissa kommuner

enhetlig, debilden1993 dockInförverksamheten.byggt merut var
sina anslag.minskaavsågflesta kommuner att

ochungdomshusmusikhus,många1980-talet växtebörjanI av
Sverige.ikulturhus fram

Fritidsanlägg-Faktabladredovisar ikommunförbundetSvenska
anläggningsenkätI983-1987-1990 resultateni Sverigeningar enav

Kommunförbundetlandets kommuner.samtligabesvarats avsom
troligastmaterialet. Detfelkällor i ärkan finns attinte detutesluter att

icke-existerandenågonglömts,ha änanläggning kannågon attsnarare
År det bl.a.:1990 farmsredovisats.anläggning

110kommunalt ägda,1 445fritidsgårdar. dessaAv567l varvar
drivna,kommunalt1 19912 hade ägare.föreningsägda och vararman

12 drevsförening och356 drevs av annan.av

före-ägda, 4469 kommunaltmotorgårdar. Av dessa114 varvar
92 drevsdrivna,kommunalt21ningsägda, hade1 ägare. avannan var

förening och l drevs av arman.

rid-ochridhallarbåderidanläggningar. inkluderar508 siffraDenna
och 77föreningsägda412ägda,119 kommunaltAv dessabanor. var

förening412 drevsdrivna,19 kommunalthade ägare. avannan var
och 77 drevs av annan.

förenings-ägda, 32kommunalt269378 musikhus. Av dessa varvar
drivna, 117kommunalt184ägda och 77 hade ägare. vararman

föreningsdrivna och 77 drevs av annan.
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Det 107 musikhus hade fasta repetitionslokaler.var Av dessasom
79 kommunalt ägda, 19 föreningsägda och 9var hade övrig ägarevar

37 kommunalt drivna, 61 drevs förening och 9var av av annan.

Boverkets kartläggning allmänna samlingslokaler betänkandetsav
bilaga 7 visar det förekommer barn-att och ungdomsverksamhet ;

i alla olika samlingslokalerstort sett bygdegårdar, Folkets hus.
Folkparker och Våra gårdar. Det finns dessutom i antal dessaett av
allmärma samlingslokaler särskilda lokaler för bam- och ungdoms-
verksamhet. Av Boverkets kartläggning framgår 12 % av deatt son.
besvarat Boverkets enkät samlingslokalforeningama får kommunaav
uppdragsersättning för barn- och ungdomsverksamhet.t.ex.

Trossamñmdens lokaler missionshus, kyrkor, kapell, sommar-
gårdar, och moskéer innehåller förutom gudstjänstlokaleisynagogor

för gemenskap, oftautrymmen speciellaäven lokaler för barn- ocl
ungdomsarbete.

Den kartläggning SST gjort på uppdrag Samlingslokalut-som av
redningen betänkandets bilaga 10 visar bland de församlingaratt sorr
besvarat enkäten det 60 % frikyrkolokalema och 56 % in-var av av
vandrarförsamlingamas lokaler innehöll ungdomslokal.som

De olika ungdomsorganisationerna har själva lokaleregna som
klubbhus, sommarhem,t.ex. lågergårdar och scoutgårdar.

Sedan 1987 fördelar regeringens Bam- och ungdomsdelegation
stöd Allmänna arvsfonden till olika ungdomsprojekt. Främstur detär
föreningar fär stöd till verksamhet nyskapandeär ochsom utveck-som
lande. Dessutom i vissa fall stöd till lokaler för ungdomsverksam-ges
het. Ett villkoren för stöd till lokaler är de även skall upplåtasav att
andra föreningar och sammanslutningar i den mån detta inte väsentligt
inkräktar på den verksamheten.egna

De lokaler fått stöd delegationen finns presenterade isom av
katalogen Lokaler för ungdomsverksamhet, 1993. Katalogen är
uppdelad regionvis, med karta för varje län där respektiveen an-
läggning är utmärkt. Det finns även uppgifter bl.a. kontaktpersonom
och beskrivning lokalens användbarhet och huren sig dit.av tarman

Det finns bostadsområdesknutnaäven lokaler är öppna försom
ungdomar.

Statens ungdomsråd redovisar i Barns villkor, 1993-02-rapporten
19, några exempel på ungdomssatsningar.nya

Flera kommuner har uppmärksammat de äldre ungdomarnas behov
mötesplatser. Det är behov bl.a. framkommitav via fritids-som

vaneundersökningar. I flera kommuner har Ungdomensstörre hus
vuxit fram, dessa kan inrymma ungdomsdrivna caféer och kulturloka-
ler främst musik och teater, ungdomsmottagningar och kommunala
insatser ungdomsarbetslöshet. förstnämndamot De delarna träff--
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brukarföreningungdomsforeningdrivs oftapunkterna somav en-
framhåller härSURverksamhet.öppethållande ochbeslutarsjälva om

bådeungdomarnavikten kommunerna somresursatt som enserav
villkan och ta ansvar.

för ungdomarträffpunkterigångsättningenstöderSUR nyaav
framhållsawsfonden. Detallmännasatsning frånsärskildgenom en

ändå behöverungdomsinitieradedeträffpunktema ärtrots attatt
stöd.kommunalt

studierretrospektivaNågra

StatendoktorsavhandlingsiniHans-Erik Olson görFritidsforskaren
di-politiskafritidensgenomgångfritid 1992ungdomensoch aven

ochmellani relationenuttrycktillden kommer statenmension som
feno-framförallt tvåimanifesterasrelationfritid. Enungdomens som

ochungdomsorganisationertillbidragkommunalaochstatligamen:
ungdo-organiseradeavsåg denBidragenungdomsgårdar.kommunala

före-till densigungdomsgårdarna vändekommunalamedan demen,
ningslösa.

1954.1896 tillperiodensidan analyseratstatligadenOlson har på
Årtalet riksdags-ladeFridtjuv dåBergdärförvalts1896 har att en

vilketvanartslag,till 1902 årsledakommotion attsenaresom
uppfostringspolitik.svenskmilstolpe iförfattaren utgör enanser

ibeskrivsungdomsgårdamakommunaladeUppkomsten av
fritidsupp-upplevda behovetföljande Detsätt:avhandlingen på av

30-talet dåaccentuerades underforeningslösafostran för de

förmodellklubbar tillgåhemgårdsrörelsens...fanns att ensom
Kom-föreningslösa.fritidsuppfostran deorganiseradoffentligt av

startadesungdomsgårdarkommunalaidén ochövertogmunerna
går193940. DetStockholmGöteborg 1936 ochbörjan imed en

hembygds-viaungdomsklubbarsekelskiftets privatalinje frånrak
ungdomsgårdama.tillrörelsen de kommunala

År före-denOlson benämnervadi Stockholm1944 etablerades
hadeungdomsgårdarnaochFöreningarnaningsrealistiska principen.

målgrupper.olika
År statligagenerellaföreningslivetriksdagen1954 beslutade att ge

fritidsgrupper.bidrag för bl.a.

1900-1985 i drama-idéhistoriaFritidensDet goda samhället,Studien
beskriver vilkaMattssonMattsperspektiv 1986, forskarentiskt av

studieniFokuskulturverksamhet.formulerats for fritids- ochmål som
fritidsgårdar.ochför hemgårdarmåldiskussionemaär
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Den redovisade perioden uppvisar flera olika mål och metoder för
hem- fritidsgårdsarbete,och folkbildning, ungdomsverksamhet, socialt
arbete och kulturverksamhet.
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Kartläggning trossamfundensav

lokaler

Uppdrag utfört Samarbetsnänmden för stats-av-

bidrag till trossamfund SST
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SSTfrånRapport
39-93941994-02-08 Dnr
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Sammanfattning

Metod

samfundspridningSvarens per

tolkningredovisning ochEnkätsvar -

Lokaler
Handikappanpassning

utnyttjandeLokalens
Uthyrning
Investeringar

5 årförändring inomPlaner på
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Inledning
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund SST har fått i
uppdrag 1993 års samlingslokalutredning göra kartläggningav att en

trossamfundens lokaler avseende standard, läge, nyttjande,av renove-
ringsplaner En motsvarande kartläggning allmännam.m. av sam-
lingslokaler har utförts Boverket under 1992.av

SST är statlig nämnd med uppdrag fördela statsbidrag till deen att
trossamfund regeringen förklarats berättigade till statsbidrag.som av

För närvarande 16är trossamfund och två trossamfundgrupper av
bidragsberättigade. Därigenom erhåller 35 trossamfund bidrag. Dessa
samfund redovisade 31 dec 1992 836 betjänade130 alltsåpersoner,
ungefär tiondedel befolkningen.en av

Bland trossamfunden finns dels de traditionella frikyrkosamfunden
med rötter i 1800-talets väckelserörelse Till denna hänförs ävengrupp
Bibeltrogna vänner och Evangeliska fosterlandsstiftelsen., dels invan-
drarnas minoritetemas trossamfund vilka flertalet etablerat sig iav
Sverige under delen l900-talet. Till den räk-senare av senare gruppen

även de judiska församlingarna och Katolska kyrkan.nas
Av tekniska skäl skiljer vi mellan dessa två i denna kart-grupper

läggning.

Sammanfattning
Ett tioprocentigt urval församlingarna inom frikyrkosamfunden ochav
samtliga församlingar inom invandrarnas trossamfund har tillskrivits i
enkätundersökningen. De inkommit speglar förhållandetsvar som
inom 6,27% i frikyrkosamfunden och 52,6% i invandrarnas trossam-
fund.

I det följande visar tal inom och snedstreck OOOO för-parentes
hållandet inom de båda frikyrkoförsamlingarinvandrarför-grupperna,
samlingar.

Det finns 3 652 församlingar inom samfunden 3 462190.

Antalet betjänade i församlingarna 836är 130 personer
496 7B30339 400.

Begreppetbetjänadeinkluderarförutomantaletmedlemmari församlingarna,ävennettoredovisningantalbarnochungdomarharn-ochav Iungdomsverksamhet,antalpensionäreri pensionärsverksamhet,antalkvinnori kvinnoverksamhet.antaldeltagarei församlingsbaseradstudieverksam-het, antaldeltagareisamt organiseradeverksamheterinnefattasnågoni detidigarenämndakategorierna.som avEndastregistrerademedlemmarldeltagareeller sättkändaochverifierbaraannat regelbundnadeltagarei verksamhetinräknasi begreppetbetjänade.
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betjänade.200mindre änförsamlingarna har2502122 271 av

847190.lokaler 45 037församlingarnaharTotalt

kyrkorsynagogormoskéer 43444lokaler ärdessaAv
217 127.

landet medspriddaväl överlokaler ärFrikyrkoförsanrlingamas
67% ellerinvånare5 000mindre äntyngdpunkt på caorter -

tillkoncentreradelokaler ärInvandrarförsamlingamas200.3
med än118 lokaler på62% ellermed orterstörre merorter

436frikyrkoförsamlingarnaharPå dessa000 invånare.50 orter
lokaler.

507eller 493%lokal,sinfrikyrkoförsamlingarna ägerflestaDe
lokalen.10555% ellerinvandrarförsamlingarna äger stAvst.

371417m2.lokalenpå ärGenomsnittsstorleken

220238m2.lokalen ärstorleken påMedianvärdet för

200mindre ändet störstaflesta lokalerna rummetdeI rymmer
217144.361 48776% eller 4personer

verksam-olikaförfinnsgudstjänstrummenanslutning tillI rum
Totaltserveringstudier, idrottungdom,för barn,heter m.m.

572608.13000redovisas 14 rumca

5236%,51%godbedömdesstandardLokalens accep-avsom
1129%.12%god3735% och mindre38%tabel avav

handikappanpassade.heltlokalerna01832 är050 l1 av

delvisendastinte alls eller829158 lokalerna är33 987 av
handikappanpassade.

lokalerna.084782 162 2finns iHandikapptoalett av

lokalerna.43621finns i 457trappliftHandikapphiss eller av

verk-församlingarnahar502122 lokalerna624 1I 1 egenav
93953992 1ytterligare 1ivarje dag ochsamhet så gott som

vecka.minst gångverksamhetförsamlingarnahar perenegen
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Totalt utnyttjas alltså 3 616 72% lokalerna minst igångav en
veckan för verksamhet.egen

De minst utnyttjade lokalerna belägnaär på med invånaran-orter
tal 500under Endast 5% frikyrkolokalema dessapåpersoner. av

utnyttjas varje dag för verksamhet. Invandrarförsam-orter egen
lingarna finns inte representerade dessapå orter.

900 87228 lokalerna hyrs regelbundet.utav

I 2 923 2 86063 lokalerna förekommer tillfällig uthyrning.av

De allra flesta lokalerna hyrs gratis för ungefärligeller kost-ut;
nadstäckning.

415 38827 814% församlingarna i denna kartlägg-av anger
ning lokalen nybyggd 1980.är Uppgiften 388änatt senare nya
frikyrkolokaler tycks dock alltför hög.vara

2 093 2 03657 4230% församlingarna lokalenattav anger
har genomgått omfattande till- eller ombyggnad änen senare
1980.

Av de 85 församlingar besvarat frågan finansiering; som om
J frikyrkoförsamlingama genomsnittligt statsbidrag påettangeri 10,3% invandrarförsamlingamaoch 4,8%. De låga procentsat-

kommenteras i texten.serna

Enligt Davidsonstudie Birger är den genomsnittligaen av pro-
för de lokaler erhållit lokalbidrag sedan bidragetcentsatsen som

infördes 1974 11,5%.
{

Inom fem år räknar 178 församlingar 13840 med byggaatt ny
kyrkamoskésynagoga, och 417 40017 planerar att renovera
sina kyrkormoskéersynagogor. Totalt planeras alltså 120ca
projekt inomår de statsbidragsberättigadel trossamfunden.per

i
354 33915 församlingar planerar någon lokal inomatt avyttra

1 de femnärmaste åren.
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Metod

Kartläggningen genomförts enkätundersökninghar där urvalettsom en
10% församlingarna inom frikyrkosamfunden och samtliga för-av av

samlingar inom invandrarnas trossamfund tillskrivits.
finns i frikyrkosamfunden 462 församlingar betjänarTotalt 3 som

496 730 gjorts samfundsvis med hjälpUrvalet harpersoner. av en
slumptalstabell. 339 församlingar erhållit efter påmin-har enkäten och

217nelse har församlingar alltså 64% besvarat den.-

Församlingsstzrukturen inom trossamfundinvandrarnas är an-
samfunden vilkanorlunda och totalt ñnns 190 församlingar inom

betjänar 339 Samtliga församlingar har tillskrivits400 ochpersoner.
100 församlingar 53% har besvarat enkäten.

påminnel-Församlingar-na erhöll i slutet september,enkäten av en
till de församlingar utsändes den 27 september. En-besvaratse som

kätsvar inkomna 29 november har registrerats och bearbetats.t o m
6,27% i frikyrkosam-De inkommit speglar förhållandet isvar som

Även svarsfrekven-funden och 52,6% i invandrarnas trossamfund. om
borde ha varit för helt säkra slutsatser, kan nedan-större attsen ge

stående bedömas sannolika.som

Svarens spridning samfundper

Frikyrkosamfunden

frikyrkosamfundenBland Svenska Missionsförbundet och Pingströ-är
relsen de 000två med 150 betjänade vardera. Försam-största ca
lingsstrukturerna Svenska Missionsförbundetdäremot olika ochär
redovisar 957 församlingar, Pingströrelsen 511 försam-medan har
lingar. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 45 400 betjänademed
redovisar 623 föreningar.
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Svarsfrekvens på enkäten följande:är

Antal utsända inkomnaAntal
enkäter svar

Bibellxogna vänner 5 4 80
Evang. fosterlands-
stiftelsen 62 39 63
Frälsningsarmén 18 9 50
Helgelse-
förbundet 9 5 55
Fribaptist-
samfundet 3 2 67
Metodist-
kyrkan 8 6 75
Pingströ-
relsen 5 l 34 67
Sjundedags
Adventist-
samfundet 5 4 80
Svenska Allians-
missionen 27 12 44
Svenska Baptist-
samfundet 32 18 56
Svenska Missions-
förbundet 93 68 73
Svenska Frälsnings-
armén 2 1 50
Örebromissionen 24 15 63

Summa 339 217 64

Då urvalet litetär kan inga jämförelser samfunden.mellangöras

Invandramas trossamfund

De största trossamfunden Katolskaär kyrkan med 150 000 be-ca
tjänade, de ortodoxa kyrkorna redovisar 100 000nästan betjänadesom
och muslimerna med 60000 betjänade. Bland övriga trossamfund
finns Lutherska kyrkor, Anglikanska kyrkan och de judiska försam-
lingama.
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Svarsfrekvensen enkäten följande:på är

inkomnaAntal utsända Antal %
enkäter svar

24 65Katolska kyrkan 37
Ortodoxa och
österländska
kyrkors eku-
meniska råd
OÖKER-

70 33 4714 samfund
Islamiska sam-
arbetsrådet
3 riksorga-

28 54nisationer 52
Lutherska

25 11 44kyrkor
Anglikanska

1002 2kyrkan
Judiska för-

502samlingarna 4

53190 100Summa

delLokalinnehavet bland de lutherska kyrkorna begränsat dåär storen
verksamheten förlagd till Svenska kyrkans lokaler.ärav

Församlingsstorlek
församlingarna i kategoriAntal betjänade % av resp.

församling Frikyrkoförs. Invandrarförs.per
1 25 10-
26 50 214-
51 100 21 3-
101 200 620-
201 500 21 20-
501 000 81 14 1-

001 2 000 251 1-
0012 3 000 8-
0013 18-

Summa 100 100

.
Antalet betjänade i frikyrkoförsamlingama församling ilägre änär per
invandrarförsamlingarna. frikyrkoförsantlingama 11%65% ochav av

.
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invandrarförsamlingarna redovisar mindre 200 betjänade. Skillna-än
den beror till församlingsstrukturen intedel på densamma.ärstor att

Även antalet församlingar skiljer sig frikyrko-väsentligt mellan
samfunden invandrarnas redovisaroch trossamfund. Totalt de 13
frikyrkosamfunden 3 462 församlingar invandrarnas 23medan tros-
samfund redovisar 190 församlingar.

Enkätsvar redovisning och tolkning-

1 Lokaler

Flera församlingarna verksamhetslokal. Blandäger änav mer en
frikyrkosamfunden redovisar 217 församlingar 301 lokaler, alltså 1,4

församling. andralokaler Den lokalen kan sommargårdper vara en
utpostkapell.eller ett
vi frikyrkoförsamlingOm utgår från varje har 1,4 lokaler ochatt

462 847.det finns 3 församlingar borde antalet frikyrkolokaler 4vara
Av redovisade 301 enligt 263, 87%de lokalerna nedan alltsåär
kyrkor. finnas 847 87% 217 eller drygtTotalt borde det 4 4x
4 000 kyrkor inom frikyrkosamfunden.

Som jämförelse 1952 genomförde Frikyrkliga Sam-kan nämnas att
arbetskommittén undersökning de fria kristna samfunden ien om
Sverige. redovisas 829I undersökningen 5 kyrkor. En minskning med
drygt l 600 under 40-årsperiod rimlig.kyrkor denna bedöms som

Invandrarförsamlingarna redovisar flerasällan verksam-mera
församlingarhetslokaler församling. Av 100 besvarat enkätenper som

redovisas 100 verksamhetslokaler.
frånBland de 100 invandrarförsamlingarna redovisas 67svaren

inomkyrkormoskéersynagogor. Totalt 190 invandrarförsam-de
lingarna 127torde det då finnas 190 67% kyrkormoskéer-x
synagogor.

1.1 Typ lokalerav

Helt naturligt flestaär de redovisade lokalerna försam-kyrkor med
lingslokaler. Under denna kategori redovisas föräven synagogor
judarna och moskéer för muslimerna. Församlingshem, vanligaärsom
i Svenska kyrkan, förekommer betydligt sällan i de fria trossam-mer
funden. Däremot kan församlingslokalema i anslutning till gudstjänst-

mångfald vilka ilokaler redovisas avsnitt 1.5.rummet rymma en av
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Följande lokaler redovisas i enkäten:

Lokaltyp Frikyrkoforsamlingar Invandrarförsam-
lingar

Kyrka el motsvarande 263 67
Församlingshem 1 12
Sommargård 19 2
Annan lokal 18 19typ av

Summa 301 100

Under rubriken Annan lokal redovisas bl olika formertyp av a av
ungdomslokaler, lägenheter och källarlokaler förscoutstugor, samt
verksamhet.

Förutom nämnda verksamhetslokaler finns i de försam-ovan
lingar besvarat enkäten 22 hyresfastigheter, 30 andrasamt stsom
fastigheter, oftast pastorsbostäder. 37 fastigheternaFör redovisasav

totalt taxeringsvärde på 14 610 tkr, vilket genomsnitt påett ettger
395 tkr.

Vissa samfunden äger verksamhetslokaler och andra fastigheterav
central och regionalpå nivå vilka omfattas denna kartläggning.av

1.2 Läge

Spridningen länsvis lokalerna följer församlingarnas spridning. Fri-av
kyrkoförsamlingama spriddaär hela landet vissöver med koncentra-
tion till gamla väckelsebygder. Invandrarförsamlingarna däremotär
koncentrerade till storstadsområdena. En del invandrarförsam-av
lingama har dock ñlialverksamhet lokaler inomutan ett stortegna
område.
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Lokalerna fördelas enligt följande:

Frikyrkoförsamlingar Invandrarforsamlingar
Län Inkomna Antal Inkomna Antal% %

lokaler lokalersvar svar
AB 13 13 184 19 23
C 97 3 1 - -

15D 7 5 6 84
13E 13 5 5 64

F 18 24 8 54 4
G 6 6 2 - - -
H 3 7 2 l l 1

3I 4 1 1 2 3
K 3 14 - - -

6 8L 3 1 1 1
M l 1 17 6 12 1814
N 2 3 1 - - -
0 7 9 3 9 10 13
P 12 15 5 5 4 5

8 5R 14 3 3 4
S l l7 4 1 1 1
T 18 29 10 4 2 3
U 9 13 24 1 3
W 7 16 5 - - -
X 6 2 37 3 4
Y 15 617 1 1 1
Z 5 5 2 - - -
AC 1017 29 - - -
BD 7 10 3 1

Summa 210 298 100 76 78 100

Församlingslokalemas spridning olikapå stora orter:

Invånarantal kategori% lokalerna iav resp.
på Frikyrkolokaler Invandrarfors.orten

lokaler
0-500 31 1
500-5000 36 4
5000-25000 17 18
25000-50000 157

50000 9 62
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frikyrkolokalema finns i mindre samhällen, 67% påDe flesta orterca
Invandrarförsamlingamasmindre 5 000 invånare. lokalermed ärän

materialet ñnnsfärre förlagda till de städerna. Ibetydligt och större
62% med 50 000 invånare.hela på änorter mer

Ägarförhållanden1.3

för skiljer sig mellan frikyrkoförsamlingamaDispositionsrätten lokalen
tillfrikyrkoförsamlingarnaoch invandrarförsamlingarna. Medan stor

invandrarförsamlingama sina lokaler idel sina lokaler hyräger
betydligt utsträckning.större

frikyrkoförsamlingama redovisar 93% de lokalenAv ägeratt
dispositionsrätt för lokalen.ellermedan 7% hyr, arrenderar har arman

45%invandrarförsamlingarna lokalen medan hyr,55% ägerav
dispositionsrätt.arrenderar eller har arman

saknar i regelförsamlingarna ägda verksamhetslokalemaDe av
församlingarnataxeringsvärde. enkäten harI uppmanats att ettange

brandförsäkringsvärdet lokalen. Av totaltvärde t påuppskattat ex
invandrarförsamlingarna ägda121 frikyrkolokaler och 31ägda av

500genomsnittliga uppskattade värdet 4 tkr.lokaler detär

Följande värden har redovisats:

Frikyrkolokaler Invandrarförs. lokalerTkr
%%

l00 500 37-
501 500 28 291-
l 501 5 000 24 6-

000 10 395 000 20-
1620 000 l

Medianvärdet för frikyrkolokalema 000 invandrarför-1 tkr och förär
samlingarnas lokaler 6 000 försiktighet,tkr. Resultatet bör tolkas med
då antalet begränsat.ärsvar

Av hyrdade lokalerna 11% frikyrkoförsamlingama ochanger av
39% invandrarförsamlingarna kontraktstid mindre 5 förpå åränav en
lokalen. Längre kontraktstider redovisar 67% frikyrkoförsam-av
lingama 34%och invandrarförsanllingama.av
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1.4 Storlek m.m.

En frågorna i enkäten uppgifter lokalenhar behandlat yta,av om -
våningsplan, antal och den lokali-hur många störstarum personer som

Med lokalen vi verksamhetsfastigheten,härteten rymmer. menar
alltså samtliga lokaliteter i fastigheten for verksamheten.användssom

Uppgifter lokalytan för 90 % frikyrkoloka-har besvaratsom av
82lema och % invandrarförsamlingamas lokaler.av

Fördelningen storleken lokalerna i förhållande tillpå storlekenav
framgårpå följande tabell:orten av

Antal Frikyrkolokaler, antal svar
minvånare Yta

påorten l50300&lt;500&lt;l000 1000 Summa
500 43 31 3 847 -
5 000 28 34 25 9 3 99

25 000 12 13 8 8 487
50 8000 2 3 4 3 20
50 000 4 l 4 5 7 21

Summa 89 48 3382 20 272

InvandrarfdrsamlingarnasAntal lokaler, antal svar
minvånare Yta

påorten 150300 50010001000 Summa
500 1 1-- - -

0005 1 1 l 3- -
25 000 8 2 1 2 13-
50 000 5 l4 2 1 13
50 000 16 911 10 52

Summa 29 20 12 14 7 82

m2Genomsnittsstorleken för frikyrkolokaler 371 medianvärdetär och
m2.för storleken 220 För invandrarförsamlingarnas lokaler är genom-
m2 m2.snittsstorleken 417 och för 238medianvärdet storleken

Församlingarna tillfrågades lokalen deläven är störreom en av en
församlingsägd fastighet affärslokaler ochelleräven texsom rymmer
lägenheter. 18% besvarade frågan jakande.
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Váningsplan1.5 m.m.

27 % frikyrkolokalema 49 %och invandrarförsamlingamasav av
lokaler har våningsplan, 48 % frikyrkolokalema 24och %ett av

Övrigainvandrarförsamlingamas lokaler har 2 plan inkl källare.
lokaler har 2 våningsplan.änmer

Församlingarna tillfrågades hur många respektive lokalom rum
innehöll. Följande erhölls:svar

Antal % lokalerna med antalrum av resp. rum
Frikyrkolokaler Invandrarfors.

lokaler
1 4 7
2 19 9
3 17 23
4 13 14
5 9 8
6 8 8
7 4 -
8 5 5
9 3 4
10 och fler 18 23

De flesta frikyrkoförsamlingar redovisar 2 3 lokal medan derum per-
flesta invandrarförsamlingarna redovisar 3 4av rum.-

På frågan hur många den lokalitetenstörstaom personer rymmer
erhölls följande svar:

Frikyrkolokaler Invandrarförs. lokaler
Antal % Antal %

50 42 14 19 20
100 143 48 30 32
200 76 25 22 24
300 28 9 11 12
300 12 4 11 12

Totalt 301 100 93 100

Vid redovisningen den lokalitetenstörsta 87% frikyrkoför-av anger av
samlingarna iden till 200 Motsvarande siffraatt rymmer upp personer.
for invandrarforsamlingama 76%.är
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Fördelningen lokaliteter respektive lokal redovisades enligtpå ityp av
följande tabell:

Frikyrkolokaler InvandrarforsJokaler
Antal Antal %%

Gudstjänstrum 270 90 83 83
Samlingssal
Café 168 56 65 65
Ungdomslokal 180 60 56 56
Rum för barn
och förskole-
verksamhet 71 23 41 41
Studierum

samman-
trädesrum 125 42 64 64
Idrottshall 2 2 27

lokalitetAnnan 23 8 11 11

kategorin Annan lokalitet redovisas bl radiostudio, fotolab,I vävstu-a
bibliotek och övernattningsrum.ga,
Frikyrkoförsamlingama redovisar 2,8 lokaliteter lokal, ochper

invandrarförsanxlingama redovisar 3,2 lokaliteter lokal.per

1.6 Standard

I anslutning till redovisningen lokalens innehåll ställdes ocksåav en
fråga lokalens standard. Här det uppgiftslämnarens be-om var egen
dömning efterfrågades. Av frikyrkolokalema bedömdes lokalenssom
standard 52%,god 37% och mindreacceptabel godsom av av av
11%. Bland invandrarförsamlingamas lokaler bedömdes standarden

god 36%, acceptabel 35% mindre god 29%.ochsom av av av
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2 Handikappanpassning

fråga i enkäten berörde handikappanpassning fråganEn lokalen. Påav
lokalen i sin helhet handikappanpassad följandeerhöllsom var svar:

Lokalen handi- Frikyrkolokaler Invandrarförs.är
kappanpassad lokaler

% %
Helt 21 17

,Delvis 40 39
Inte alls 39 44

flestaDe församlingama deras lokaler inte alls eller endastattav anser
delvis handikappanpassade. Endast 21% frikyrkoförsamlingarnaär av

17%och invandrarförsamlingarna redovisar lokalen heltärattav
handikappanpassad.

Följande handikapphjälpmedel finns i lokalerna:

Frikyrkolokaler Invandrarförs.
lokaler

% %
Handikapptoalett 43 41
Handikapphiss 9 11
trapplift
Ramp för rullstol 36 17
Hörslinga 53 15

I drygt 40% lokalerna finns handikapptoalett. I något änav mer
hälften frikyrkolokalema ñnns hörslinga installerad, medan endastav
15% invandrarförsamlingarnas lokaler har hörslinga.av

Anmärkningsvärt 73% frikyrkoförsamlingama uppgivitär att attav
lokalen har våningsplantvå eller endast 9% attmer men uppger man
har handikapphiss eller trapplift. 51% invandrarförsamlingarnasav
lokaler redovisar två plan eller 11%och har handi-attmer man
kapphiss eller trapplift.

3 Lokalens utnyttjande

Verksamheten i lokalerna varierar, den delen aktivite-störstamen av
verksamhet, tillär del barn- och ungdomsverksamhet.terna storegen
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Verksamheten fördelas enligt följande procent:

Frikyrkolokaler
Så 1-3gott 1-3 Mindreggr ggr

varje vecka månad im 1 gmsom per per
dag

Egen verksamhet 31 40 15 10
därav barn- och-

ungdomsverksamhet 13 46 9 6
Uthymingutlåning 4 9 8 39

Invandrarfdrsamlingamas lokaler

Så 1-3gott 1-3 Mindreggr ggr
varje vecka månad än l gmsom per per

dag
Egen verksamhet 64 28 6 -

därav barn- och-
ungdomsverksamhet 23 46 8 -

Uthymingutlåning 5 4 9 15

31% frikyrkolokalema och 64% invandrarforsanüingamas lokalerav av
har verksamhet varje dag. 71% frikyrkolokalema och 92%egen av av
invandrarförsantlingmnas lokaler redovisar verksamhet minstegen en
gång vecka. 59% frikyrkolokalema och 69% invandrarför-per av av
samlingarnas lokaler redovisar barn- och ungdomsverksamhet minst en
gång vecka.per
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på storlekutnyttjande fördelatLokalens ortens3.1

verksamhetförvarje daglokaler utnyttjasDe så gott egensomsom
tabell:följandestorlek enligtfördelas på ortens

Frikyrkolokaler

samtligautnyttjas %lokalerInvånarantal Antal avsom
ilokalervarje forså dagpå gottorten som

kategorinverksamhetegen
54500

31320005
502525 000
711500050
631500050

Invandrarförsamlingamas lokaler

samtligautnyttjas %Antal lokalerInvånarantal avsom
ilokalerså varje fordagpå gottorten som

kategorinverksamhetegen
500 --

7535 000
50925 00
731100050
684150 000

påutnyttjas sällan belägnafrikyrkolokalerdeSom väntat är som
med flerväsentligtUtnyttjandegraden ökar påmindre orterorter.

mindrealls definns intelokalerInvandrarförsamlingamasinvånare.
utnyttjande.jämnarevisaroch på övriga ettorterna orter

Säsongsmässigt lokaler3.2 utnyttjade

säsongsmässigt. 16%utnyttjadeslokalenfrågorna gälldeEn avomav
invandrarforsamlingama har7%frikyrkoförsamlingarna och av

lokalernafåtalalltsåfrågan jakande.besvarat Det är ett somav
definition begreppetutnyttjas säsongsmässigt. Någon närmare av

bör lägergår-Observerasfrågeformuläret.innehöll dock intesäsong att
kartläggningutanför dennaliggerliknande lokaler deldar och till stor

distriktsorganisationer.oftadå dessa lokaler ägs av
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4 Uthyrning

Vid kartläggningen uthyrning har skilt mellan regelbunden ochav
tillfällig uthyrning. Med regelbunden uthyrning vi attmenar samma
förhyrare hyr lokal minst två gånger månad under vår- ochsamma per
hösttermin.

18 % frikyrkolokalema hyrs regelbundet och 15 % invan-utav av
drarförsamlingamas lokaler.

Nedanstående tabell visar vilken verksamhet lokalen hartyp av som
hyrts till:ut

% samtliga % samtligaav av av
Frikyrkolokaler Invandrarfors. lokaler

Gudstjänster 2 4
Fritidsverksamhet 3 6
Äldreomsorg 2 3
Skola 1 5
Barnomsorg 7 3
Annat 9 3

Under rubriken Annat har bl redovisats: Kommunala musikskolan,a
studiecirklar, dagledigverksamhet och flyktingundervisning.

Förutom den regelbundna uthymingen förekommer tillfällig uthyr-
ning i 59% frikyrkolokalema och i 33% invandrarförsamlingar-av av

lokaler.nas
Frekvensen uthymingen redovisades i avsnitt De flestaav av

lokalerna hyrs tämligen sällan, helaut 12 % lokalerna hyrsmen utav
åtminstone gång vecka, därav %4 så dagligen.en per gott som

De ekonomiska principerna för uthymingen redovisas i följande tabell:

Frikyrkolokaler Procentuell fördelning inom kategoriresp.
Ungefarlig
kosmads- Marknads-

Gratis täckning hyra Annat
Andra församlingar
föreningar 31 60 1 8
Privata 16 68 2arrangemang 13
Kommunen 12 65 14 9
Andra 9 69 12 11
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inomfördelningProcentuelllokalerInvandrarförsamlingamas resp.
kategori

Ungefárlig
Marknads-kostnads-

Annattäckning hyraGratis
församlingarAndra

732763föreningar
956719Privata arrangemang

171767Kommunen -
918649Andra

ungefärlig kostnads-förgratis ellerhyrslokalernaflestaDe allra ut
täckning.

Investeringar5

frikyrkoförsamlingama8%församlingarnatillfrågadedeAv avanger
388innebäraskulle1980. Detta attnybyggd änlokalen äratt senare

dockUppgiften tycks1980.sedanbyggtsskulle hafrikyrkolokaler
invandrarförsamlingarna ärsiffra förMotsvarandealltför hög.vara

invandrarförsam-30%ochfrikyrkoförsamlingama42%14%. avav
elleromfattandegenomgåttharlokalenlingarna om-att enanger

1980.upprustning eftertillbyggnad eller större
36 frikyr-inkommit frånnybyggnader harKostnadsredovisning för

invandrarförsamlingarna.koförsamlingar och 14 av

följande kostnader:församlingarnaredovisarnybyggenFör

AntalTkr
Invandrarförs.Frikyrkoförs.

2110001
62 000 -

2100005
4700010
6200010
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Kostnader för och tillbyggnader redovisas 153 frikyrkor ochom- av av
28 invandrarnas församlingar.av

Följande kostnader redovisas:

Tkr mtal
Frikyrkoförs. Invandrarförs.

100 52 4
500 66 10

0001 16 7
2 000 14 2

5 000 5 3
10 000 - -
10 000 2-

följandeI stycke redovisas frikyrkolokaler före snedstrecket och
invandrarförsamlingamas lokaler efter Observerasnedstrecket. att
uppgifterna från frikyrkoma från stickprovet 10%.är på ca

Pâ frågan statsbidrag erhållits för 6630 försam-åtgärden harom
lingar jakande 11115och församlingar 12455nekande. för-svarat
samlingar har besvarat frågan.

5011 församlingar har fått stöd Allmärmaangett att man ur arvs-
fonden 12832och församlingar har besvarat frågan nekande. 12357
församlingar har besvarat frågan.

Kommunala bidrag för åtgärden har 4118 församlingar erhållit.
24061 församlingar har besvarat frågan nekande. 2021 församlingar
har besvarat frågan.

Anmärkningsvärt betydligt mindreär del församlingarnaatt en av
har besvarat frågan statsbidrag och stöd Allmänna arvsfondenom ur

deän besvarat frågan kommunala bidrag. De kommunalasom om
bidragen torde bidrag till ungdomslokaler.vara

Pâ frågan storleken statsbidragen och övriga bidrag ärom av
tämligen oklara. Storleken på statsbidrag har varierat från 7 tkrsvaren

till 1 180 tkr. Andra bidrag redovisas mellan 5 tkr och 6 000 tkr. Den
insatsen, inklusive värdet arbete, har redovisats tillegetegna av

mellan 0 kr och maximalt för frikyrkolokaler 97411 tkr. För fånågra
invandrarförsamlingamas lokaler har betydligt beloppstörreav

redovisats. I dessa fall inkluderar stöd från utlandet.summan
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fullständigtAv de projekt fått statsbidrag och besvarat frågansom
85 fördelas finansieringen enligt följande:st

Frikyrkolokaler
Tkr %

statsbidrag 11 623 10,3
bidrag 10,8Andra 12 242

insats 89 333 78,9Egen

Summa 113 198

Redovisningen Andra bidrag 00,8% tycks mycket hög. Sjuav
enskilda projekt redovisar bidrag halv miljondock här på änmer en

bidragen till dessa sju projekt tillkronor styck. Totalt uppgårper
4007 tkr.

Invandrarfdrsamlingamas lokaler
Tkr %

Statsbidrag 9 227 4,8
Andra bidrag 2 468 1,3

insats 628 93,9Egen 178

Summa 190 322

ingårI denna stöd från utlandet.ävensumma

exceptionellt invandrarnas församlingarDen höga egeninsatsen hos
sig frånhärrör fåtal katolska kyrkor. Egeninsatsen för dessaett sex av

kyrkor till 168 000uppgår tkr.
En studie de lokaler erhållit lokalbidragåren frånav som genom

SST har gjorts Birger Davidson. Studien redovisas i SSTs årsbokav
1992, sid ll och omfattar 8904 de 1 projekt erhållit lokalbidragsom-
sedan 1974 då bidraget infördes. Den totala kostnaden för projekten är
2 464 000 tkr, och lokalbidrag har erhållits med 285 000 tkr. studienI
redovisas projekten länsvis och samfundsvis. genomsnittligaäven Den

for de lokaler erhållit lokalbidrag till 11,5%.procentsatsen som anges

på6 Planer förändring årinom 5

4% frikyrkoförsamlingama och 21% invandrarförsamlingamaav av
planerar formnågon nybyggnad inomverksamhetslokaler 5 Iår.av av
planerna främstnämns kyrkor och församlingslokaler. Den genom-
snittliga kostnaden nybygge beräknas till 8 000 tkr.per ca
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10% frikyrkoförsamlingama och 13% invandrarförsam-av av
lingarna planerar eller tillbyggnad den lokal de redovisat iom- av
enkäten. Den beräknade genomsnittskostnaden till 1500 tkr.uppges

finansieringenDen planerade bristfälligt, 24 fullstän-stanges men av
diga redovisningar beräknas tillstatsbidragen 12,5%, andra bidrag till
6,5% och den insatsen till 81%.egna

Denna redovisning innebär 4% totalt 3 462 frikyrkoförsam-att av
lingar, alltså 138 planerar inomnybyggen S-ärsperiod. Samtligast en
församlingar nybyggnaden gäller gudstjänstlokal. 21%attuppger en

190de invandrarförsamlingarna, alltså 40 församlingar planerarav
nybyggen. Av dessa projekt torde samtliga gälla kyrkormoskéerl-

synagogor.
10% frikyrkoförsamlingarna, 400alltså församlingar planerarav

sina kyrkor. 17% invandrarförsamlingamas 127att renovera av
kyrkormoskéersynagogor, 22alltså planerasst att renoveras.

innebärTotalt detta 138+40+400+ 17 595 projekt planerasatt
inom de 5 eller 119 projektnärmaste åren år. I Birger Davidsonsper
studie de 19 år lokalbidraget funnitsöver redovisas 1 890 projektsom
eller 99 projekt år.per

En dedel planerade projekten kan frånutgå de kom-attav man
genomföras, rimligt antagande projektantaletäratt ett attmer men

kommer 100 år.att stvara ca per

6.1 Förelägganden

4% frikyrkoförsantlingama och 1% invandrarförsamlingarnaav av
den fått förelägganden från byggnadsnämnd ellerattanger annan myn-

dighet krav på åtgärder.om

6.2 Avyttringar

Av de redovisade lokalerna frikyrkolokalemaplaneras 7% 8%ochav
invandrarförsamlingamas lokaler inom de 5närmasteatt avyttrasav

åren. Detta innebär knappt 300 frikyrkolokaler och 10 invand-att av
rarförsamlingamas lokaler kommer inom de 5närmasteavyttrasatt
åren. Under de 40 åren har enligt redovisningen sidpå 6 40senaste ca
lokaler år, vilket färrealltså vad uppgifternaär något änavyttrats per

planerade avyttringar tyder på.om
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ÄlvsjöStockholm och i september 1993

Till
Församlingen

Kartläggning trossamfundens lokalerav

ZO-årsperiod fria trossamfunden statligaUnder har de kunnaten
lokalbidrag för tillbyggnad,nybyggnad, köp och ombyggnadstörre av
gudstjänstlokaler. 2.000 församlingar fåttTotalt har på detta sättca
bidrag sinatill lokaler.

Regeringen utredning 1993 samlingslokalut-har tillsatt årsnu en -
redning effekterna bidraget. uppdragbl skall undersöka Påsom a av

utredningen SST kartläggning trossamfundens lokaler.görav en av
Syftet bild lokalernas standard, läge, utnyttjande,är att en av
renoveringsplaner Materialet sammanställaskommer ochattm.m.
finnas till utredningen.del underlagetsom en av

10 % frikyrkoförsamlingama samtliga församlingar inomochav
invandrarnas trossamfund får viktigt får indenna enkät. Det är att
just Om ni inte alla frågorna,på enkäten. kan besvara kontak-ert svar

SSTs kansli.ta
Vi sänder frågeformulärets sid 2 sidor skalltvå 4. Dessaex av -

besvaras för varje församlingen lokaler,lokal. Har tvåänseparat mer
kopiera sidorna eller SSTs kansli, skickar flerkontakta så ex.

på få 20 1993Ert enkäten vill vi dock okt isnarast, senastsvar
bifogade portofria svarskuvert.

ni frågorHar 1993 samlingslokalutredning,års kontakta gärnaom
utredningens sekreterare, Svensson, tel 08763 17Raymond 41 eller
Ulf Berkelöf, tel 08 763 43 39. Sven-Frågor enkäten besvarasom av
Eric Andersson eller Jan-Erik SSTs kansli, 08749 15 00.Levy på tel

ÅRSFör 1993 SAMLINGSLOKALUTREDNING

Raymond Svensson Ulf Berkelöf
sekreterare bitr sekreterare

SAMARBETSNÄMNDEN FÖRFör STATSBIDRAG TILL TROS-
SAMFUND

Jan-Erik Levy Sven-Eric Andersson
generalsekreterare bitr sekreterare
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Samarbetsnämnden
för statsbidragtill trossamfund

uppdrag 1993årsSamlingslokalutredningav

Enkät trossamfundens samlingslokalerom
Denna Övrigasidagäller ochbesvarasi varjeförsamling. sidor2 4 i enkätengällerlokalaettexav -Fverksamhetsfastighetenlochbesvarasi förvarjeverksamhetsfastighetiSidornamedsändesförtvåfastigheter.ettex
Behöverfler kopieraellerkontaktaSST.ex-

Aüaswpühn

Rättafelaktigauppgifter
etiketten

Kommun: Länsbokstav:

Samfundstillhñrighet:
Omförsamlingenanslutentill flerän trossamfund samtligasamfundett anges

Kontakr
Telefon.dagtid: kvällstid:

l] Markeramedkryssi församlingenönskar densammanställdaenkätenrutan ettom exav

7 Anti madonnai församlingenenligt lämnaduppgifttill samfundISST:senast

Anti intjänadei församlingenenligt lämnaduppgifttill sanriundSST:senast

V
Följandeverksamhetslokalerfastigheterredovisasi dennaenkät sid 42- -
Fastighet l Lokalens enligtsidnr namn-

Fastighet2 Lokalens enligtsidnr namn-

Fastighet3 Lokalens enligtsidnr namn-
Planerarförsamlingennågonnybyggnadverksamhetslokalerinomden S-årsperiodennärmaste Ange möjligtberäknadeav omkostnader.

U Ja Nej Kostnad

Typ byggnad:av
t kyrka,sommarhemex

Anth Irakierin
Förutomverksamhetslokalerbehandlassid2 4 ägerförsamlingenföljandefastigheter:som -
D Ylüsiñslillhel Taxeringsvärde:

U Taxeringsvärde:

Kommentarer:
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Futidntll illigtaidll

Enkät trossamfundens samlingslokalerom
Dennaochföljandesidor2 4 blir lverksamhetsfastighetenlkyrkan, fritidsgården,sommargårdeneller ochtavser ex-
besvarasi förvarjelokal.Behöver ytterligare kopieraellerkontaktaSSTlettax ex-

Medlokalen samtligalokaliteteri fastigheten förverksamheten.användsavses som

Församlingens enligtsidnamn

Lokalensnamn:

FastighL kning:

Typ lokdav

D DKyrkamedförsamlingslokaletl Semmargärd

DD Församlingshem lokal.Angevilkenseparata Annantypav
församlingslokalerl

Lokala:lige

Kommun: Länshokstav:

Kommundel:

lokalenlnvånarantal där belägen:orten

DD Fler 50000 D 25000 50 5 000 25000än 000- -

D D500 5 000 Mindre 500än-

Ãgarfñrhilanden

D DFörsamlingenlokalen Annandispesitionsrättäger

D D DFörsamlingenhyrlarrenderarlokalen.Kontraktstid: 0 4 5 --

Uppskattatvärde hrandfiirsäkringsvärdet ägdfastighet:ex egen

Uppgifter lokalenern

m2:Lokalyta Antalvåningsplan inklkällare

Antal Störstasalenrum: rymmerca personer

Hur del speciellaharn- ungdomslokalerochstor

Lokalen del störreförsamlingsägdfastighet affärslokalerochlellerlägenheter.äventen aven som ex rymmer

D D.la Nei

0m hur del fastighetenverksamhetslekalerstor av
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Byggnadenllokaluninnehåller:

D Gudstjänstrum D SamlingssallCafé

D Ungdomslokal D Rumlör barn-ochförskoleverksam-
het

D StudierundSammanträdesrum D idrottshall

D

Anser Iokalensstandardatt

D God D AcceptabelD MindreGud

llmditmgmpuuiag lokalernai sinhelhethandikappanpassadev
D Helt D Delvis D intealls

I byggnadenlinns:

D Handikapptoalett D HandikapphisslTrapplift

D Handikanpramp D Hörslinga

ll. Vikariat Innyttialdc-
Huroftabedrivsverksamheti lokalen

Så l 3gott 1 3 Mindreänsom ggr ggr- -varjedag vecka månad l månadper per gperEgenverksamhetD D D D

Däravbarn-och D D D D- ungdomsverksamhet

Uthyrninglutlåning D D D D

UtnyttjaslokalensäsongsmässigtD Ja D Nej

ll. Uthyrning

Förekommerregelbundenuthyrning lokalenav
Medregelbundenuthyrning förhyrarehyratt lokalmenar minsttvågångersamma månadundervår-ochsamma perhösttermin.

D Ja D Nej

Tillvilken verksamhettyp hyrslokalenregelbundetav ut

D Gudstjänster D Skola

D Fritidsverksamhet D Barnomsorg

ÄldreomsorgD D Annat:

Förekommertillfälliguthyrning lokalenav

D Ja D Nej
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ungefärligIrtlryrrirglutlrirgför12.Primär
Marknads-kostnads-

AnnathyratäckningGratis

DDförsamlingarlföreningarAndra

DDDDPrivataarrangemang

DDDKommunen

DDDDAndra

heading:13.
Årtal upprustning:tillbyggnadellerstiirreochlelleromfattandeellernybyggnadför senaste om-

investeringenförmöjligtkostnadenAngeom

KostnadD Nybyggnad

KostnadDmbyggnadltillbyggnadD

D NejD JaedlLänsstyrelsenSST,AMS,åtgärdenstatsbidragförErhölls

D NejD Jastundenföråtgärdenstöd AllmännaErhölls ur a.
D NejD JaåtgärdenbidragförErhöllskommunala

åtgärdenFinansieringav

Andrabidragstatsbidrag
fonderarvsfonden,kommunen,AllmLänsstyrelsenfrånSST,AMS, m.m.

arbeteEgetEgeninsats
värdeuppskattatfastighetförsäljninggåvor, av m.m.

5-årsperiodfastighetinomtillbyggnaddennaellerombyggnadnågonformförsamlingenplaneratHar enavav

kostnaderberäknadeOmD NejD Ja ange-

åtgärdenfinansieringPlanerad av

Andrabidragstatsbidrag

arbeteEgetEgeninsats

byggnadsnämnd åtgärdarkravmyndighetellerföreläggandefrånFinns omannan

D NejD Ja

VadUm

5-årsperiodlokaleninomplaneratförsamlingenHar attavyttra en

D NejD Ja
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Är tillstödet de allmänna samlings-
lokalerna statsñnansiell vinst-en

eller förlustaffár

Anders Wiklund
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Förord

Anders Wiklund utredningensDepanementssekreterare har på uppdrag
gjort studie.denna

Författaren själv för innehållet.svarar
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Inledning
Tillkomsten allmänna samlingslokaler bedriva förenings- ochattav
kulturverksamhet är något sedan 1942 valtstaten attsom uppmuntra
i form statligt stöd.av

Ramen för beslut bidrag till allmärma samlingslokalerom var
under budgetåret 199293 46 miljoner kronor. Bidrag för handikappan-
passning sådana lokaler får lämnas rambegränsning. Förutanav
handikappanpassning allmänna samlingslokaler beviljadeav sam-
lingslokaldelegationen under budgetåret 199293 bidrag till 246 objekt
till sammanlagd 26,4 miljoner kronor.en summa av

Riksdagen hade därutöver, sysselsättningsskäl, anvisat ytterliga-av
medel.re
I denna studie behandlas endast ordinarie ramanslag, dvs. 46

miljoner kronor. I den kommande kalkylen ingår dessutom de 26,4
miljoner kronor under tid lämnades för handikappanpass-som samma
ningsâtgärder.

Då det i den fortsatta framställningen talas stödet, är detom
dessa tvâ stöd dvs. 46 mkr 26,4 mkr 72,4+ mkr.som avses,
Eftersom stödet till och ombyggnader förknippatär med krav påny-

såväl kommun lokalägare bidraratt till finansieringen,som motsvarar
stödet byggkosmader minstpå 118,4 mkr.

Pga. allt ekonomiska lägestatens utsatta omprövas mängdmer en
statliga utgifter: Hur positiva effekter bidragstora och vad hän-ettger
der bidraget upphör eller minskar Nedan besvaras frågan utifrånom

statsñnansiellt perspektiv, dvs.ett endast effekter direkt påverkarsom
finanser ingår i kalkylen.statens

Irman den statsñnansiella kalkylen ska två saker ske:presenteras
Först skall listning ske över de betydelsefulla effektermesten ett
slopat stöd kan tänkas medföra. Därefter diskuteras två för kalkylen
avgörande frågor.

Vad kan hända bidraget avvecklasom

För förenkla analysen räknar jagatt inte på vad händer stödetsom om
är eller så mycket mindre. Jag jämför den nuvarande situationen
med läge där stödet avvecklasett helt. Det dockär relativt enkelt att

vad resultatet blivit jag istället antagit vissse procentuellom en
minskning.
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på statsñnansemaeffekterTänkbara och mätbara

i form A-inom byggsektorn ökarutgifter for arbetslöshetStatens av
fårinom byggssektom99% arbetslöskasseersättningar ca det enav

lån.i via skattemedel ochfinansieras dagvia A-kassan,

i formbyggsektom ökararbetslöshet inomutgifter förStatens av
får KASbyggsektornarbetslösa inom ärEftersom andelenKAS. som
Hittills harutgift i kalkylen.från dennamarginell, bortser jagså

från A-kassan. Denutförsäkrade närmastefå blivitmycket personer
Om antalet utför-enligt Ams.situation bestådennatiden kommer att

utgifter ochnaturligtvisminskari framtiden tillåts öka,säkrade statens
ändras.förutsättningarna för kalkylen

socialainbetalningarbyggföretagensintäkter i formStatens avav
avgifter minskar.

momsinbetalningarbyggföretagensi formStatens intäkter av
minskar.

kom-arbetslösaminskarfrån statlig inkomstskattIntäkter attpga.
202vid bruttolön på1993 uppnåsi brytpunkten caensommer upp

byggsektorn normaltinomhar arbeteEftersom detkr. även som
effekt idock från dennabortser jagunder brytpunkten,hamnar

kalkylen.

sjunkerbyggarbetamas inkomstermomsintäkter minskar dåStatens
i for lön.A-kassa stället

s.k. multiplika-positiva effekter till följd deStaten mistegår avom
ökade intäktervid byggnadsarbetentoreffekter uppkommaantassom

momsintäk-A-kasseutbetalningar, ökadefrån socialavgifter, minskade
m.m..ter,

delade meningarmultiplikatoreffekter råder detHur dessa ärstora
framgå. Det ärVilka antaganden här kommeranvänts attsomom.

beräk-antaganden påverkarmöjligt för och hur andraattvar en se
ningarna.

multiplikatoreffektema jämfört med andrahur ärIntressant är stora
årsarbetskraft áa byggerbyggverksamhet. Ger t.ex.typer somenav

mindre multiplikatoreffekter åaupphov till eller änstörreväg enen
frågeställningar börbygger samlingslokal Sådana tamansom om en

finns med i bilden. Jagtill arbetsmarknadspolitiska hänsynhänsyn då
framöver från problematiken.bortser den
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Boverkets handläggnings- och administrationskostnader försvinner.
Kostnadema for samlingslokaldelegationens möten in.sparas

Tänkbara samhällsekonomiska effekter

Trots jag här begränsaratt kalkylen till omfatta statsñnansiellaatt
effekter vill jag mycket kortfattat några de samhällsekonomis-ange av
ka effekter stödet kan upphov till. Någon ingåendesom analysge av
hur dessa effekterstora är görs dock inte här.

Kapitalförslitning till följd minskat underhållsarbete. Egentligenav
kan inte stödet användas till underhåll lokaler. I realiteten är dockav
gränsen mellan ombyggnad och underhåll vilket detgör tänkbartvag,

avvecklatminskatatt ett stöd kan leda till ökad kapitalförsliming.en

Föreningar saknar samlingslokal kan blisom utestängda frånegen
lokaler byggs stödet. Ett villkorutan för stödsom är nämligen ävenatt
andra föreningar än dende äger samlingslokalen får hyra in sig.som I
dagsläget finns dock inga sanktionsmöjligheter lokalägaremot som
bryter detta villkor.mot

Andra välfärdskomponenter blir lidande: aktivt forenings- och
kulturliv, träffpunkter för social folkbildning,samvaro, etc.

Den nödvändiga omstruktureringen byggsektorn underlättas. Av-av
görande för stödet till allmänna samlingslokaler hämmarom byggsek-

omstrukturering,torns hurär byggsektornstor bör i framtiden.varaÄr sektorn för i dag underlättarstor avvecklingminskning stödeten av
Ärönskvärd omstrukturering. sektornen på väg bli mindre än vadatt

optimalt,är är stödet iställetsom sätt hållaett antaletatt bygg-uppe
arbetare och yrkeskunnandet inom branschen. Om byggsektorn i
Sverige förär för liten,stor, eller lagom, finns det i dag olika upp-
fattningar om.

Tänkbara effekter på den kommunala ekonomin

Jag i kalkylen ingatar hänsyn till hur förändring stödet påverkaren av
kommunernas ekonomiska situation. Tiden medger intetyvärr redaatt

denna komplexaut fråga. Nedan dock antal effekterettanges som
eventuellt kan uppstå, och det är viktigt ha i åtanke vidsom att för-
ändringar stödet.av

Skatteintäktema minskar.

l2 14-0334
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koppla-barnomsorgsavgifter ärminskar:Avgiftsintäkterna somt.ex.
inkomster.föräldrarnastillde

bostadsbidragsutbetalningar-ochsocialbidrags-Utgifterna ökar: t.ex.
na.

delvisDe ärförändras.till kommunernastatsbidragenpåStorleken
socialbidragsutbetalningar,skattekraft, etc.till faktorerkopplade som

nollsum-Dettaeffekter.statsñnansielladärmed ävenharfaktorDenna
ochanalyseramycket svårtär attoch kommunermellanmespel stat

kalkylen.statsfmansiellautanför denlämnas

ökar.ellerminskarlokalerföreningarnastillDriftstödet

påverkas.ombyggnationerochtillstödetkommunalaDet ny-

frågeställningaravgörandekalkylenförTvå

tasarbetsmarknadspolitiska hänsynSka

arbetsmarknads-kalkylenresultatetförbetydelseDet är omstor avav
till dagslägetshänsyn storaTarinte.ellerpolitiska hänsyn tas man

sociala kost-ekonomiskasåvälmed högabyggarbetslöshet som --
lönsamt änstatsñnansielltstödettroligt är omdetnader, är attmer

sådanaomfattarnedanKalkylenhänsyn.sådanafrånbortserman
byggsektorn.inomarbetslöshetdet finnspåberoreffekter attsom

beteendestödetpåverkar mottagarnasHur

kunskapärslutsatsernapåverkarfaktoravgörande omEn somannan
intePåverkasavvecklas.stödetpåverkasbyggaktiviteten sam-hur om

skulletidigareåtgärder gettgällerbeteende vadlingslokalägarnas som
Ombesparing.statsñnansiellentydiguppstårBoverket,viastöd en

troligt,vilketbyggaktiviteten ärpåverkardäremotförändringen mera
stödet.motiverateffekterpositivamistesamhälletgår somom

faktorer:radpåberoravvecklasstödethänderVad enomsom
Är fåmöjligabyggnationernalokalägarna attekonomi hargodHur

bidragsbortfalletarbetsinsatser Kanideellahjälpmedutförda av
finan-kommunalaellerprivatafrånmedkompenseras t.ex.pengar

ungefärinnebäraändåochbegränsasbygginsatsenKan sammasiärer
lokalenförkvalitetshöjning osv.

aktivite-myckethursiffra påövertygandesvårtDet är att ange en
alternativaDärför görsavvecklades.stödet treskulle avtaten om
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kalkyler: En där jag oförändrad aktivitet,antar där jag antar atten
aktiviteten halveras, och där jag aktiviteten upphörantar helten att
dvs. inga de projekt skulle fått stödav genomförs.som annars

Vad hade hänt stödet till samlingslokalernaom

avvecklats inför bå 9293

Alt. Alt. Alt.

Bygger Bygger Bygger
ändå hälften inte

Statsñnansiella effekter
tkr

A-kasseersättning 0 24.255 48.511- -Sociala avgifter 0 9.911 19.823- -
Moms: byggverksamhet 0 10.360 20.720- -Moms: privat konsumtion 0 249 498- -BV SamLlokaldelega-+
tionen 140+ 140+ 140-Bidragsminskning 72.400+ 72.400+ 72.400+

Statsñnansiell vinst
förlust tkr 72.540 27.765+ 17.292+ -

Tabellen visar följande hade häntatt stödetovan till samlingsloka-om
lerna avvecklats inför bå 9293:

Alt. Om samlingslokalägarnas beteende förblivit oförändrat trots att
stödet avvecklats, skulle den statsñnansiella vinsten blivit 72,5
miljoner kronor.

Alt. Om samlingslokalägama genomfört projekt givit upphovsom
till hälften den sysselsättning skapatsav stödet inte avveck-som om
lats, skulle den statsñnansiella vinsten blivit 27,8 miljoner kronor.

Alt. Om samlingslokalägama inte genomfört något enda deav pro-
jekt beviljats statligt stöd,som skulleannars statsñnansiell förlusten
uppkommit på 17,3 miljoner kronor.
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ñnnsdet måstevisarrespektivealternativ 2 ettattResultaten av
Litenollresultat.statsñnansielltinnebärlägemellanliggande ettsom
medmåstebyggverksamhetensigvisarräkneövning och det avtaatt

Dettauppkommer.förluststatsñnansiell natur-80 % innanän enmer
riktiga.antagandenövriga ärförutsättningligtvis under att

linjära, dvs.effekteralla ärantagitjagObservera att enatt
innebär ocksåför Alt. 3istället2byggandet Alt.effekthalverad på

någotdet finnsinteövrigt. Jag kanieffekterhalverade att somse
antagande.dettamotsäger

siffrornabakomdöljer sigantagandenVilka

deantaganden utöverantaldöljer sigresultatenBakom ett somovan
framgårdem på,grundarvad jagochVilka dessa ärdiskuterats.redan

nedan.

A-kasseersättning

149 tkrdagarår264krdag564A-kasseersättningårliga
0,9896medlemmarnatäcksimA-kassemedelb andelen avsom

Amskälla:
stödetförsvinnerårsarbetskraftermaximala antaletc av-omsom

329mkr72,4åamkr4,6vecklas
samlingslokalerallmännaOmbyggnadavsnittetBoverket,källa: avse

sysselsättningen-effekter på

48.511 tkr0,9896329149 tkr--

Kommentarer:

utför-fler i dageller änsänks,A-kasseersättningsnivána omom
statsfmansiella kalkylen.denförbättrassäkras,

kalkylen.statsñnansielladenhöjs förbättrasegenavgiftenb Om
användabidragsmiljon fåsstatlig4,6Siffran åa attc genomper

enligtsamlingslokalertill allmännaStödetsiffror.Boverkets ger
handikappanpassningtilloch bidragetåamkr5,9Boverket ger caca

byggsektorninomför varje åaBoverketåamkr.2,5 att somanser
0,8 någonåaytterligaresamlingslokal, skapasisysselsätts caen

Eftersom nybyggen1,8.multiplikatoreffekten ärdvs.armanstans, ca
multiplikator-troligenstigerbyggnadsmaterial,mycketrelativtkräver

till andeleni förhållandeökarnybyggnadandeleneffekten om-om
handikapppanpassandeintedäremotBoverketbyggnad. attanser

multiplikatoreffekter.upphov tillåtgärder ger
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Sociala avgifter

a Genomsnittlig lön sysselsatt timlön arbetade timmar underper
året 96,28 1992 192 tkr
källa: Byggnadsarbetarforbundet SCBresp.
b sociala avgifter 0.31
c maximala antalet årsarbetskrafter försvinner stödetsom om av-
vecklas 4,6 áamkr 72,4 333mkr

192 tkr 0,31 333 19.823-- tkr

Moms: byggverksamhet

a bidrag till eller ombyggnad allmänna samlingslokaler båny- av
9293 46.000 tkr
b kommunernas och samlingslokalägamas finansiering för erhållaatt

46.000a tkr
c bidrag till handikappanpassning samlingslokaler bå 9293av
26.400 tkr
d genomsnittlig byggmoms vid den här arbeten 0,175typen av
källa: Boverket

46.000 tkr+46.000-- tkr+26.400 tkr 0,l75 20.720 tkr

Moms: privat konsumtion

a genomsnittlig lön sysselsatt timlön arbetade timmar underper
året 96,28 1992 192 tkr
b årlig A-kasseersättning 564 krdag 264 dagarår 149 tkr
c andel inkomstökningen inte avgår i kommunal skatt 0,69av som
d genomsnittlig 0,168moms
källa: Finansdepartementet
e andel nettoinkomstökningen används för konsumtion 0,3av som
lcälla: Konjunkturinstitutet
t maximala antalet årsarbetskrafter försvinner stödetsom om av-
vecklas 4,6 åamkr 72,4 mkr 333

192 tkr-149 tkr-- 0,69 0,168 0,3 333 498 tkr

Kommentarer:

c Hänsyn är till grundavdragettagen varierar med inkomsten.att Jag
alla betalar kyrkoskatt.antar att Observera kommunernas skattein-att
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A-kasseberättigad istatliga stödvarje detta sättertäkter ökar gång en
arbete.

övrigt varierarmomsfri. Ikonsumtionenprivata ärd 30 % denav
enligt Finansdepartementet25 %. Siffranfrån 12 % till ärmomsen

konsumtion.privatgenomsnittliga påden momsen
KOS-i sinKonjunkturinstitutet använtsiffra dene Denna är som

konsumtionsök-marginellahur denMOS-modell. Vetskapen storom
liten.ningen i dag dockärär

SamlingslokaldelegationenBoverket och

80 tkrm.m.Samlingslokaldelegaüonen resor,årliga kostnadera
60för stödet tkradministrationskostnaderårligaBoverketsb

140tkr60tkr80tkr+--

Kommentarer:

arbets-ochhandlägger stödetårsarbetskrafter i dagDe tre varssom
inte innebära någonhärvid avveckling,uppgifter försvinner antasen

antagande uppsäg-till detta ärorsakerstatsñnansiell pluspost. Två
Naturligtvis kantrygghetsavtalet.statliganingstider och det en av-

sikt. Siffrornabesparingar längrestatsñnansiella påinnebäraveckling
från Boverket.kommer

samlingslokalerOmbyggnad allmännaav

sysselsättningeneffekter på-
Boverketkälla:

höjtsoftai byggbranschen rösteri tider låg sysselsättningDet har av
samlingslokaler. Moti-tillarbetsmarknadsmedel allmännaanslåattom

för den allmännaprojekt detta slagför detta har bl.a. varit att avven
stöd enligtsärskild Boverket i påfunnits i kö hos väntannyttan en

därmed varit hög.för harSFS 1989:289. Beredskapen snabb byggstart
ombyggnadtill ochbakgrund det statliga stödetMot att avny-av

bidragsunderlaget, har50samlingslokaler utgår med procent av
miljon i stöd,varje satsad statlig kronorBoverket kommit fram till att

siffraBeräkningen bakom denna5-6 årsarbeten åa. ärgenererar
följande:

bidrags-godkäntprojekt i form ombyggnad harAntag ettatt ett av
direktablir således 1 mkr. De2 mkr. Det statliga bidragetunderlag på
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arbetskraftskostznadema vid bygget erfarenhet 30-50ärvet man av
bidragsunderlaget säg 40 procent eller cirka 800procent tkr, dvs.av

3,2 åa vi räknar med kostnad 251åa på tkr lön: 192 tkrom +en per
sociala avgifter: 31 %.

Eftersom byggnadsindustrin i allt väsentligt inhemsk industriär en
med stark lokal och regional anknytning uppstår sysselsättnings-även
effekter lokalt i regionen. Av 2000resterande tkr 800 tkr 1200-
tkr, vi erfarenhet cirka 40 eller 480vet tkr är arbets-att procentav
kraftskostnader på den lokala nivån i form lokala leverantörer ochav
transportföretag Det betyder cirka 2 åa regionalt iattm.m. genereras
ombyggnadsplatsens närhet. Därutöver skapas arbetstillfällen i den
inhemska byggmaterialindustün.

Vi har for dessa yrkeskategorier antagit något lägre kostnaden per
åa, nämligen 240 tkr.

Sammanfattning

Direkt skapas cirka 3,2 åa
Lokaltregionalt skapas cirka 2,0 åa
Inom riket skapas minst cirka 0,7 áa

Summa 5,9 åa

Handikappanpassning

En vanligt förekommande ombyggnadsâtgärd handikappanpassningär
samlingslokal.av
Enligt förordningen uppgår det högsta beloppet kan erhållassom

till 165 tkr projekt. Det statligt stödet fordrar ingen motprestation iper
form belopp från föreningen eller kommunerna föreningen görav men
ofta insatser deutöver 165 tkr.

En vanligt förekommande fördelning 165när tkr ärstaten satsar
följande:

Kostnad Därav arblgftskostnad
Hörselslinga 35 tkr 5,0 tkr
Handikappramp 30 tkr 25,0 tkr
Handikapptoalett 90 tkr 65,0 tkr
Arbeten på 10 tkrtomten 7,5 tkr

Summa 165 tkr 102,5 tkr

Med förutsättningar för kostnader for årsarbete dvs. 251samma ett
tkr, betyder 1 mkr satsade handikappanpassningpå cirka 2,5 åa.
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Mål för kulturpolitiken

Riksdagen fastställde 1974 förår åtta mål den statliga kulturpolitiken
1974:28,prop. bet. l974:KrU15 3 19-20, 1974:248.och rskr.s.

Enligt målen skall kulturpolitiken

medverka till skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsätt-att-
ningar för frihetdenna skall kunna utnyttjas,att

människor möjligheter till skapande aktivitet och främjage egen-
kontakt mellan människor,

kommersialismensmotverka negativa verkningar inom kulturom--
rådet,
främja decentralisering beslutsfunktionerverksamhet ochen av-
inom kulturområdet
utformas med hänsyn till eftersatta erfarenheter ochgruppers-
behov,
möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse,-

äldre tiders kultur till och levandegörs,garantera att tas vara-
främja utbyte erfarenheter och idéer inom kulturområdet överett av-

nationsgränsema.språk- och

Statens Kulturråd har på olika under åren gått, arbetat medsätt som
uppföljning utvärderingoch med utgångspunkt från dessa mål.

En parlamentarisk utredning kulturpolitiken har tillsatts medom
uppgift bl.a. iutvärdera vad mån 1974 års kulturpolitiska mål haratt
uppfyllts. Utredningen bör, enligt direktiven, lämplighetenöverväga

redovisa den del uppdraget i delbetänkande. Enligtatt ettav av
direktiven bör utredningsuppdraget slutligt redovisas i decembersenast
1994.

Folkbildningen

Målen för folkbildningen i folkbildningspropositionenredovisas
199091:82. Där dels vilka mål skall gälla för folkbild-anges som
ningsverksamheten, dels vilka krav förställs bidrag skallattsom
kunna utgå.

Statens formål statsbidragen till folkbildningen i propositio-anges
på följande sätt:nen

Målet med statsbidrag till folkbildningen stödjaär verksam-att en
het syftar till det möjligt förgöra människor påverkaatt attsom
sin livssituation och skapa delta i samhällsutveck-attengagemang
lingen politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Verk-t.ex.genom
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samheter syftar till utjämna utbildningsklyftor och höjaattsom
utbildningsnivån i samhället prioriteras.skall Personer ärsom
utbildningsmässigt, socialt kulturellt missgynnadeeller skall
särskilt prioriteras, varvid invandrare särskilt skall uppmärksam-

Handikappade viktigutgör målgrupp. Den ut-mas. en annan
bildning bedrivs inom folkbildningen skall både till form ochsom
arbetssätt tydligt skilja sig från utbildning inom det offentliga
skolväsendet och högskolan. Resursema från får intestaten

tillanvändas verksamhet kommersiellt syfte.meden

Som förskäl statsbidrag i propositionen följande:anges

De grundläggande skälen till stödja folkbildningen denäratt att
bidrar till demokratisk grundsyn och utveckling i samhället.en

Våren 1991 riksdagen 199091:UbU:18,beslutade rskr. 358 efter
förslag i folkbildningspropositionen bestämmelser för stats-om nya
bidragen till folkbildningen.

principiellt iEn viktig del beslutet den statliga detaljregle-attvar
ringen villkoren statsbidragenför upphörde och ersattes attav av

lade fast för statsbidragen.mål I riksdagsbeslutet understryksstaten
mycket klart skillnaden folkbildningensmellan mål och målen föregna
statsbidragen.

folkbildningspropositionenI behandlas frågan uppföljning ochom
utvärdering statsbidragssystemetdet tämligen utförligt.av nya

Folkbildningsrådet, folkbildningens skall årligen i sineget organ,
förenklade anslagsframställning redovisa uppföljningsamladen av
verksamheten under det Vartgångna året. tredje skall i sinår rådet
fördjupade anslagsframställrting komplettera uppföljningen med en
samlad utvärdering. skallDessutom tredje år görastaten vart en
fristående utvärdering folkbildningen.av

I den förenklade anslagsframställningen bör, enligt propositionen,
främst ñrmas kvantitativa uppgifter. Uppföljningen skall ha sådanen
form den kan redovisas inom för den offentliga statistiken. Iatt ramen
den fördjupade utvärderingen bör kvalitativadärutöver bedöm-göras
ningar och analyser den verksamhet genomförts och vilka kon-av som
sekvenser detta fåbör för den fortsatta verksamheten. I propositionen
understryks vikten uppföljning utvärdering inte bliroch enbartattav

teknikfråga hjälpmedel i verksamhetsutvecklingen. Somutan etten
skäl för statlig fristående utvärdering anförs Genom sådantatt etten
förfarande tillgodoses även önskemål utvärderingen bör görasattom
åtskild från dem ansvarigaär för verksamhetens genomförande.som



348 Bilaga 13 SOU 1994:32

propositionenI vidare Formema för uppföljning ochattanges
utvärdering måste få utvecklas under loppet de första verksamhets-av

förutsättningaråren med de jag föreslagit sid 43.nya som
I betänkandet Frågor för folkbildningen SOU 1993:64 lämnas

förslag till principer för hur den statliga utvärderingen bör ske.
statligaDen utvärderingen föreslås folkbildningen helhetavse som

mindreoch de olika anordnamas enskilda prestationer. Utvärderingen
skall enligt förslaget omfatta perioden 199495 199697.-

Folkrörelseutredningen

Utredningen anför i betänkandet SOU 1988:39,Mål och resultat sid
114 målbeskrivning innebär kunna beskriva de resultatatt att man
vill nå viss bidragsgivning. Det kan emellertid oftagenom en vara

framförsvårt, allt med tanke på den bristande kunskap vi har om
föreningslivet och dess verksamheter. Kunskap detta grundenärom
för målbeskrivningarbra och det också möjligt utvärderagör att
effekterna bidragsgivningen.av

Vidare utredningen Riksdagen kan eller bör inteattanser ange
alltför detaljerade Riksdagens uppgift iställetmål. bör formu-attvara
lera övergripande fastställa förmål och sedan ekonomiska ramar
bidrags- givningen. detaljerade målbeskriv-De konkreta ochmer

fårningarna sedan utarbetas respektive myndighetdepartement ellerav
i samverkan med berörda organisationer. De konkreta mål som
beskrivs bör uppfylla bestämda krav. Målbeskrivningarna måsteäven
gå utvärdera. Det innebär bl.a. de måste mätbara. Föratt att attvara

målen ska uppfyllda, bör tidsbestämda.när de ävenveta, vara vara
Treårsperioder kan lämpliga.vara

Utredningens förslag resulterade inte i förändringnågon generell
statsbidragsgivningen till organisationerna i riktning ökadmotav en

målstyming. Dock har olika utredningar arbetat med söka formule-att
mätbara förmål statligt stöd till olika organisationerra grupper av

ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, invandrarorgani-t.ex.
sationer.

Bidrag till ideella organisationer

Folkrörelseutredningens arbete har följtsockså i betänkandet Or-upp
ganisationemas bidrag SOU 1993:71 där målen för den statliga bi-
dragsgivningen till föreningar diskuteras.

Utredaren anför bl.a.:
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målstyming ochbetoning påmed ökadbudgetprocessenDen nya
organisationer-tillstatsbidragenförresultatuppföljning gäller även
organisationer-tillsärskild hänsyntillämpasDen bör så tasattna.
sina mål ochsjälvaformulerarOrganisationernasärart.nas

till dessa.i förhållanderollfinansieringensstatligautvärderar den
berättigan-ochbetydelsestatsbidragensutvärderarStatsmaktema

de.

organisationsbidrag,kategorier:olikabidragen idelar inUtredaren tre
projektbidrag.uppdragsersätming och

organisationer förnamngivnaOrganisationsbidrag till ett avges
tydligaochi allmännauttrycktfastställt ändamålriksdagen utantermer

Målformuleringar ochanförsmotprestation. utredningenIpåkrav att
ochkompliceradbidragsådana ärutvärdering merenav

kvantiñerbart ochmedgäller bidraguppgift detgrannlaga än när ett
syfte.mätbart

med utgångs-metodenmåsteorganisationsbidragenFör attvara
tillbidragmotiverajämställdhetökadmål t.ex.i allmännapunkt ett

kvinnoorganisa-mål t.ex.för dessaverkarorganisationer som
verksamhetvisa hur derasdet på dessaankommertionema. Sedan att

mål.bidragit till dettahakan
målenutredningenuppdragsersättning anförgäller attNär det

uppdragsgivaren ochöverenskommelse mellansomformulerasbör en
uppdraget.utförden som

målprojektbidrag allmärmaformulerasanförs FörVidare att av
demutformasför enskilda projektMålenriksdag.regering och somav

projektbidrag.söker
uppföljning ochförformer innehållockså ochföreslårUtredningen

bidragsgivningen organisationerna.tillstatligadenutvärdering av
före-proposition beräknasremissbehandlats ochUtredningen har

1994.riksdagen under vårenläggas
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Förord

I kapitel Förslag och rekommendationer, redovisas förslag till prin-
ciper för det framtida statliga stödet till allmänna samlingslokaler.

Utredaren föreslår bl.a. bidragsunderlaget i det framtidaatt stödet
skall beräknas utifrån schablon avseende produktionskostnadema.en

För och tillbyggnad föreslås dock bidragsunderlaget beräknasom- att
på skälig faktisk kostnad. I sådana fall föreslås bidragsunderlagetatt
dock får högst uppgå till högst 60 % vad motsvarande nybyggnadav
skulle i bidragsunderlag.ge

I betänkandet 12 000 kronor exempel schablonanges som en per
kvadratmeteryta för lokalyta mellan 0 500 kvadratmter samlings-en -
lokalyta. För de därpå Följande 501 1 500 kvadratmeter sam--
lingslokalyta kan schablonen fastställas till 6 000t.ex. kronor.

Boverket föreslås fastställa de schabloneratt skall utgörasom
bidragsunderlag.

Utredaren föreslår dessutom reglerna för stödet bör förändrasatt i
syfte mindre samlingslokaler.att gynna

Det statliga bidraget föreslås utgå med 50 % bidragsunderlagetav

för samlingslokalyta till 500 kvadratmeter enligt schablonenupp
kvadratmeter,per

för de därpå följande 501 1 500 kvadratmeter samlingslokalyta-
enligt enligt den lägre schablonen kvadratmeter.per

Mot bakgrund utredarens förslag och de påexempel schablonerav
nämns, har Fredrik Platen låtitsom experten göra några jämföran-von

de räkneexempel mellan gällande regler och förslaget tillnu nya
regler.



SOU 1994:32 Bilaga 14

Nybyggnad
Exempel 1 800 kvm samlingslokalyta

Föreslagen utformning räknexempel-

Produktionskostnad 10 000 00 kronor
Bidragsunderlag 12 000 500 300 600x x x

8007 000 kronor
Statligt bidrag Högst 50 % 8007 000av

3 900 000 kronor
Kommunalt bidrag 30 %av 10000000 3000000
Egen insats 10mkr-3,9mkr-3,0mkr

3 100 000 kronor 31 % av
produktionskostnaden

Nu gällande regler

Bidragsunderlag 10 mkr
Statligt bidrag 50 % 10 mkr 5 mkrav
Kommunalt bidrag 30 % 10 mkr 3 mkrav
Egen insats 10-5-3 2mkr20%av

produktionskostnaden

Exempel 2 l 200 kvm samlingslokalyta

Föreslagen utformning räkneexempel-

Produktionskostnad 14 000 000 kronor
Bidragsunderlag 12000x500x6000x700

10 200 000 kronor
Statligt bidrag Högst 50 % 10,2 mkrav

5,1 mkr
Kommunalt bidrag 30%av14mkr4,2mkr
Egen insats 14 5,1- 4,2 4,7 mkr 33, % av-

produktionskostnaden

Nu gällande regler

Produktionskostnad 11667 kronor kvmper
Bidragsunderlag 14000000mkr
Statligt bidrag 50%1000xl1667+30%x200x

11667 6534000kr0n0r
Kommunalt bidrag 30%av l4mkr4,2mkr
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23,3%3,266 mkr4,26,53414insatsEgen --
produktionskostnadenav

Kommentar:

%30minstbidraget utgörakommunaladetnybyggnad skallVid av
till bygget.räkenskapemaframgårkostnadenverifieradeden avsom

Ombyggnad
för ombyggna-kostnadfaktiskskäligberäknas påBidragsunderlaget

vad60 %högsttilldock uppgå motsva-fårBidragsunderlagetden. av
ombyggnadbidragsunderlag. Vad äriskullenybyggnadrande somge

rekommendationer.ochFörslagi kapiteldefinieras

samlingslokalyta3 400 kvmExempel

räknexempelförändringingenuçfonnningFöreslagen -

000 kronor200ombyggnadskostnad 2Godkänd
bidragsunderlaget%60 av

2,88 mkr4,8 mkr0,6nybyggnadför motsv. x
mkr2,2Bidragsunderlag

1,1 mkr% 2,2 mkr50HögstStatligt bidrag av
0,66 mkr% 2,230MinstbidragKommunalt av

ombyggnadskost-20 %mkr0,44insatsEgen av
naden

samlingslokalyta4 950 kvmExempel

räkneexempelutformningFöreslagen -

300 000 kronor5ombyggnadskostnadGodkänd
bidragsunderlaget60 % av

450x600120000,6x500xnybyggnad +för motsv.
4,5 mkr

2,25 mkr4,5 mkr50 %Statligt bidrag av
30 % 5,3 mkrMinstKommunalt bidrag av

1,59 mkr
ombyggnads-27,5%1,46 mkrinsatsEgen av

kostnaden
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Nu gällande regler

Bidragsunderlag 5 300 000 kronor
Statligt bidrag 50 % 5,3 mkr 1,59 mkrav
Kommunalt bidrag Minst 30 % 5,3 mkrav

1,59 mkr
Egen insats 5,3 2,65 1,59 1,06 mkr 20%- -

produktionskostnadenav

Exempel 5 1 600 kvm samlingslokalyta

Föreslagen uçfomzning räkneexempel-

Godkänd produktionskostnad 8 400 000 kronor
60 % bidragsunderlagetav

nybyggnad 0,6motsv. 500 12 000 1 100av +x x
6 000 7,56 mkrx

Statligt bidrag Högst 50% 7,56 mkrav
3,78 mkr

Kommunalt bidrag Minst 30% 8,4 mkr 2,52 mkrav
Egen insats 8,4 3,78 2,52 2,1 mkr 25 %- -

produktionskostnadenav

Nu gällande regler

Ombyggnadskostnad 8 400 000 kronor
Bidragsunderlag 8,4 mkr 5 250 kronorkvm
Statligt bidrag 50 % 5 250 1 000 30 %+x x

x5 250x600 3,57 mkr

Kommunalt bidrag Minst 30 % 8,4 mkrav
2,52 mkr

Egen insats 8,4 3,57 2,52 2,31 mkr 27,5%- -
produktionskostrtadenav

Kommentar:

Vid ombyggnad skall det kommunala bidraget i normalfallet utgöra
minst 30 % godkänd ombyggnadskostnad.av
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tillbyggnadochOm-

tillbyggnad100 kvm6 ombyggnadExempel 350 kvm +

räkneexempelutformningFöreslagen -

600 000 kronorlOmbyggnadskostnad
100 000 kronor1Tillbyggnadskostnad
700 000 kronor2produktionskostnadSumma

bidragsunderlaget60 % av
450 3,24 mkr0000,6 12nybyggnadmotsv. xxav

2,7 mkrlägsta2,7 mkr detBidragsunderlag av
3,24 mkrrespektive

% 2,7 mkr50HögstbidragStatligt av
1,35 mkr

30 % 2,7 mkrMinstKommunalt bidrag av
0,81 mkr

20 %0,54 mkr0,811,352,7insatsEgen --
produktionskostnadenav

tillbyggnad300 kvmombyggnadExempel 7 700 kvm +

räkneexempelFöreslagen utformning -

3 600 000 kronorOmbyggnadskosmad
3 400 000 kronorTillbygnadskostnad

00000 kronorproduktionskostnad 7Summa
bidragsunderlaget60% av

000000 500 60,6 12nybyggnad +motsv. xxav
400 000 kronor500 5x

7,0 mkr5,4 mkr det lägstaBidragsunderlag av
respektive 5,4 mkr

2,7 mkr50 % 5,4 mkrHögstStatligt bidrag av
7,0 2,1 mkr30 % mkrMinstKommunalt bidrag av

2,1 2,2 mkr7,0 2,7insatsEgen - -
produktionskosm.31,4 % av

Kommentarer:

i normalfallettillbyggnadvid ochkommunala bidraget skallDet om-
ochproduktionskosmaden, dvs.30 %minst summan av om-vara av

tillbyggnadskostnadema.
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Stödet till allmänna samlingslokaler

Kortfattad historik stödets utformningöver-

m.m.
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införsStödet

infördes 1942.Stödet till allmänna samlingslokaler
fallStödet utgick då till och ombyggnad till köp i de därsamtny-

verkligt förelåg lokalen.behov av
%få bidrag med i normalfallet 25 och högstKommunerna kunde

Enskilda sammanslutningar kunde i40 % byggnadskostnadema.av
angivna fall få bidrag och för ekonomisk sanering få lånäven ett om

50 %.högst
räntefnhälften skulle vid nybyggnad stående delHögst utgöra en

45avsedd efterskänkas. Vid ombyggnad skulle kunna utgåatt
%ñnnas ligga inom 90räntefritt och stående. Säkerhet skulle och av

fastighetsvärdet.
Genom i riksdagen 1945 höjdes maximigränsen för lån tillbeslut

förelåg synnerliga skäl, den stående räntefria delen70 % det ävenom
tillekonomisk sanering vid ombyggnad skulle kunna uppgåvid och

40 %.högst
riksdagen vissa ändringar i reglerna. De1957 beslöts av om

hittillsvarande bidragen till kommunerna med lån. Det högstaersattes
för fastställdes till 70 % låneunderlaget med uttalandebeloppet lån av

ochmaximalt skulle förekomma undantagsvislån endast attattom
%liksom tidigare bara ñck till högst 50 läne-lånet normalt uppgå av

Subventionsdelen, för nybyggnad högstunderlaget. motsvaratsom
hälften % 37,5 % låneunderlaget, höjdes till högst 4075 ellerav av
%.

till1954 beslöts riksdagen bidrag skulle kunna utgå vissattav
kostnadernautrustning vissa samlingslokaler. Högst 50 %m.m. av av

1957för köksinredning och köksutrustning, dock högst 5 000 kronor.
höjdes bidraget till 5 % låneunderlaget, dockbelopp högstom av
högst 10 000 kronor.

villkor for saneringslånEtt enligt 1957 års kungörelse kom-attvar
formi bidrag eller lån lämnade lokalägaren ekonomiskt stödmunen av

till sitt värde motsvarade lägst 25 % den räntefria och ståendesom av
delen statslånet.av

1959 års Samlingslokalutredning
Kommittén utredde de driftsekonomiska betingelsema För statsbelånade
allmänna samlingslokaler m.m.
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1960 års riksdag
1960 riksdagårs beslutade de icke-kommunala lokalägarna skulleatt
få möjlighet till samlingslokallån för vissaäven skollokaler. De
jämställdes därmed med kommunerna och deras möjlighet till skol-
byggnadsbidrag.

Möjlighet föröppnades särskilt rekonstruktionsbidrag högstett om
15 % låneunderlaget kunde beviljas förutsättningunder vä-av som av
sentlig kommunal medverkan.

1960 avvecklades det särskilda stödet till inventarier.
1960 kompletterades saneringslånen med försöksvis införtett re-

konstruktionsbidrag till statsbelånade samlingslokaler fortfarandesom
häftade i skuld till Bidraget kunde utgå med beloppstaten. ett motsva-
rande högst 15 % låneunderlaget vid tiden för bidragets beviljande.av

1971 Samlingslokalutredningårs

Nya samlingslokaler

Utredningen föreslog räntefriaden stående delen skulle ersättasatt av
anordningsbidrag. bidragDetta skulle utgå till föreningsägdett

respektive kommunförvaltad lokal med högst 40 respektive 30 % av
låneunderlag, beräknat efter de principer gällde för bostadslån.ett som
Anordningsbidraget föreslogs även utgå för anskaffning lösav

egendom och tekniska hjälpmedel. Bidraget skulle hälftenmotsvara av
skäliga kostnader, dock högst 10 % låneunderlaget till 500 000av upp
kronor och 5 % överskjutande lâneunderlag.av

Bostadslån föreslogs utgå med den procentuella andel låne-av
underlaget, efter avdrag anordningsbidraget, gällde enligtav som
bostadslånekungörelsen. Kommun föreslogs lån 30med % och
förening 20med % återstående lâneunderlag.av

Befintliga lokaler

Saneringslån och rekonstruktionsbidrag föreslogs ersättas med dels
särskild eftergift utestående delsstatslån, upprustningsbidrag. Dessaav
stödformer skulle enligt förslaget tillämpas under femårsperiod.en

Särskild eftergift tidigare statslån skulle kunna medgesav om
planeringsförutsättningarna ändrats.

Upprustningsbidrag föreslogs utgå med 50 % kosmadema förav
erforderliga upprustningsåtgärder såväl fast lös egendom ochav som
för avlyft krediter.av
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1973 års kungörelse
För anordnande allmän samlingslokal lämnades både lån ochav
bidrag.

Bidraget lämnades i form anordningsbidrag,dels dels inventa-av
riebidrag. Med anordnande samlingslokal förutomavsågs nybygg-av
nad, ombyggnad och köp.även

Som for föreskrevssäkerhet lån kommunal proprieborgen eller
i fastigheten förstaeller I hand skulle säkerhetenpanträtt tomträtten.

utgöras panträtt.av
löpte frånLänet med utbetalningsdagen enligtränta räntesatsen

regeringen fastställde för ikalenderår sänder. För lånet tilläm-ettsom
rak amortering. Amorteringstiden till 30pades år.sattvar

förUnderlaget anordningsbidrag, lån inventariebidragsamt
utifrånberäknades låneunderlag, enligt bostadsñnansieringsförord-ett

ningen avseende lokaler.
Anordningsbidraget ñck 30 %högst låneunderlaget.utgöra av

Storleken for för tilllån anordnande lokal bestämdes skillnadenav
anordningsbidragetmellan och 50 % låneunderlaget. Viss möjlighetav

farms till fördjupning.
Inventariebidrag lämnades med 10 % låneunderlaget tillhögst av

den del inte 500 000 %kronor, och med 5 den åter-överstegsom av
stående delen, dock med 400 000sammanlagt högst kronor.

Upprustningsbidrag m.m.

För bevarande befintlig lokal lämnades upprustningsbidrag,av men
inte principlån. I omfattades sådana allmänna samlingslokaler som var
fárdigställda före den juli 1973.1

Stöd kunde lämnas, förutom till för studier ochmöten,utrymmen
kulturell verksamhet, till nöjeslokaler, biograf ellert.ex. teater,som
danslokal under förutsättning ingickde i sarnlingslokalanlägg-att en
ning. Detsamma gällde för biblioteksñlial fungeradeävensom som
allmän samlingslokal, till mindre expediüonslokaler förbehövdessom
förvaltning och skötsel samlingslokalema till bordtennisrum,samtav
bastu dyliktoch och utgjorde komplement till lokalanläggningen.som
Också ungdomslokaler kunde få stöd ingick ide byggnadom samma

stödberätügade lokaler.som
Upprustningsbidrag betalning skulder ñck lämnas medsamt ettav

belopp %motsvarande 50 utgiften. Ett kommunalt bidrag motsva-av
minstrande 15 % det godkända bidragsunderlaget förut-av var en

sättning för upprustningsbidraget.
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Stödberättigade

stiftelser.Stödberättigade kommuner, aktiebolag, Föreningar ochvar
fick Stöd-Särskild eftergift lämnas till andra låntagare kommuner.än

vinstsyfte eller lokalen skulleskulle arbeta enskiltmottagare utan att
enskilt vinstsyfteupplåtas till kommun eller företag arbetade utansom

30normalt minst år.-
anordningsbidrag och lån ställdes kravde fall där stödet gälldeI
innehade marken med äganderätt ellerstödmottagaren sökandepå att

Även nyttjanderätt accepterades.tomträtt.

energibidragHandikapp- och m.m.

lokalanpassning inventarieanskaffning handi-För sådan och avsågsom
särskilda utgick bidrag med belopp motsvarandekappades behov ett

100 000 utgifterna for sådana100 % utgifterna till kronor. Varuppav
%överskjutande delen bidrag med 50åtgärder högre lämnades for den

regeringen det med 65 %.eller medgavom
hade beviljatssärskilda eftergiften sådana statslånDen av som

maximerad för eftergiftenenligt äldre bestämmelser inte skäletvar om
eftergiften befolkningsminskning iforlustrisk. Om orsakadvar avvar

tillomständighet däremot maximeradeller liknande denorten var
50 %.normalt

Bidrag för energibesparande åtgärder i samlingslokaler lämnades
% for bidragsberättigade åtgärder.med 50 godkänd kostnad För ettav

projekt dock bidrag 300 000 kronor.och lämnades med högstsamma
bidrag lånFrågor och prövades Bostadsstyrelsensom av sam-

lingslokaldelegation.

1981 Samlingslokalutredningårs

föreslogUtredningen gällande former bidrag och lånsamtliga dåatt av
skulle bibehållas. oföränd-Kretsen bidrags- och låntagare föreslogsav
rad.

Kommittén föreslog tidsbegränsningen för upprustningsbidragetatt
skulle upphöra och energisparbidraget skulle inarbetas iatt upprust-
ningsåtgärdema.

1980-taletStöd under

Stöd utgick i form anordnings- inventariebidrag lån. An-och samtav
ordningsbidrag utgick med högst 30 låneunderlaget. Lån tillsam-% av

med anordningsbidrag beviljaskunde med högst det beloppmans som
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motsvarade 50 % låneunderlaget. Inventariebidraget högst 10av var
% låneunderlaget och maximerat till 400 000 kronor.av

Upprustningsbidrag, särskild eftergift energisparbidrag utgicksamt
i princip enligt tidigare regler.

Fr.o.m. budgetåret 198788 avvecklades lånet och energisparbidra-
Ett stöd till handikappanpassning folkparksteauar infördesget. nytt av

fr.0.m detta budgetår.
Budgetåret 198990 infördes stöd för och tillbyggnadgt ny-, om-

köp. Det kommunala bidraget förutsattes för det statligasamt som
stödet till bl.a. tillbyggnadoch höjdes till minst 30 % godkäntom- av
bidrag sunderlag

.
De särskilda bidragen för handikappanpassning i princip oför-var

ändrade. Dessa regler beskrivs i kapitel Nuvarande stöd.
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Käll- och litteraturförteckning
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T. redPetterson

Sju folkrörelser framtiden,Axelson, S. red om
Carlssons, 1992
Blomdahl, Ulf Folkrörelsema och folket, Carlssons,

1990
Civildepartementet Folkrörelsema ihur dom utser-

framtiden 1991
Civildepartementet Folkrörelse- Föreningsguiden,

2 uppl, 1993
Civildepartementet ungdomsverksamhet,Lokaler för

1987-1991, 1993katalog
Folkbildningsrâdet Fördjupad anslagsframställning

199495, 199596 ochför budgetåren
199697

Riksorg.Folkets Hus 700 nya Folkets Hus, 1993
Glesbygdsmyndigheten Länsstyrelsemas geografiska

avgränsning glesbygdsstödet,av
92-05-14PM

Glesbygdsmyndigheten Glesbygdsstödet 1987-1992, 1993
Göranzon, Gunnar Guds framtid, projektgrup-Vänd mot

för Alsikeprojektet inom Svenskapen
kyrkan, Knivsta, 1993
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Landstingsförbundet Offensiv regional kulturpolitik, 1991
Mattson, Matts Det goda samhället, RSFH:s förlag,

1986
Olson, Hans-Erik Staten och ungdomens fritid, Arkiv

avhandlingsserie 40, 1992Lund

ÅrsbokSamarbetsnänmden för 1992
Årsbokstatsbidrag till 1993

trossamfund

samlingslokal- Förnyelse allmänna samlings-av
organisationemas- lokaler, inventering, 1986en
samarbetskommitté Samnyttjande allmänna samlings-av

ilokaler glesbygd, 1987

Statens kulturråd dansstatistikTeater- och
Statens kulturråd 1993:4 Drivfjäder eller ñärder i hatten-
Statens kulturråd 1994:2 Musik För miljoner

Statens ungdomsråd villkor, 1993-02-19Barns
Statistiska centralbyrån Undersökning levnadsförhållanden,av

ULF 92
Statskontoret 1991:6 Statligt föreningsstöd kartlägg-en-

ning
Svenska Filminstitutet Verksamhetsberättelse 199 192

Verksamhetsberättelse 199293
Svenska Kommunförbundet Faktablad, Fritidsanläggningar i

Sverige 1983-1987-1990, 1992
Undervisningsministeriet, Föreningshuskommissionens
Helsingfors betänkande, Kommittébetänkande

1983:34, Helsingfors



1994offentliga utredningarStatens

Kronologisk förteckning

Ändradansvarsfördelningför denstatliga. Fi.statistiken.
Landstingenoch EuropaN Kommunerna,. Bilagedel.C.+

Chefskap.kvinnor och S.föreställningarMäns om. Vapenlagenoch EG. Ju.. Kriminalvård ochpsykiatri. Ju.. samhällsekonomiskEnSverigeoch Europa.. konsekvensanalys.Fi.
miljön.och M.EU, EES. för Sverigei utrikes-Historisktvägval Följdema-. hänseende bli,säkerhetspolitisktoch attav

i Europeiskaunionen.respektiveintebli medlem UD.
kontinuitet- konstochkulturFörnyelseoch om. i framtiden.Ku.

till övergripandeAnslutningtill FörslagEU -. lagstiñxiing.UD.
mottagandeFörberedelserförOmkriget kommit.... Bilagedel.militärt bistånd1949-1969 SB.+av

SuveränitetochdemokratiM. bilagedelmed UD.+ expertuppsatser.
Fi.JlK-metoden,m.m.. Konsumentpolitiki tid. C.enny. På K.väg.. Skoterköming ochskogsmark.påjordbruks-. åtgärdsförslag.Kartläggningoch M.

Års- EG-direktiv.koncemredovisningenligtoch
Del ochI II. Ju.
Kvalitet kommunalverksamhet nationelli -. uppföljningochutvärdering.C.

arbetsfördelningRena styrningochroller i biståndet-. i effektiv biståndsförvaltning.UD.en
pensionssystem.Refonnerat20.
pensionssystem.BilagaReformerat A.. ochindivideffekter.Kostnader

BilagaReformeratpensionssystem. B.22.
avtalspensioner.Kvinnors ochATP

Förvaltabostäder.Ju.. alkoholpolitik strategiför framtiden.24 Svensk en-. Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.-. alkoholproblem.förebygga26.Att
alkoholmissbrukare.Vård27. av

alkohol.28 Kvinnor och S.. Föräldrar Alkohol.Barn- -. Vallagen.30. Ju.
Vissamervardeskattefrågor Kultur Fi.31. lII m.m.-
MycketUnder Tak.Samma C..



Statens offentliga utredningar 1994

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Kulturdepartementet
Omkriget kommit...Förberedelserför mottagande Förnyelseochkontinuitet-av konstochkulturom
militärt bistånd Bilagedel.1949-1969 [ll]+ i framtiden.[9]

Justitiedepartementet Civildepartementet
VapenlagenochEG [4] LandstingenKommunerna, ochEuropa.
Kriminalvård ochpsykiatri. [5] Bilagedel.[2]+
Års- ochkoncemredovisningenligt EG-direktiv. Konsumentpolitiki tid. [14]enny
Del l och Il. Ju. [17] Kvalitet i kommunalverksamhet-nationell
Förvaltabostäder.[23] uppföljningochutvärdering.
Vallagen.[30] MycketUnderSammaTak. [32]

Utrikesdepartementet Miljö- och naturresursdepartementet
Historisktvägval Följdemaför Sverigei utrikes-och EU,EESochmiljön. [7]-
säkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveintebli Skoterkömingpåjordbruks-att ochskogsmark.av
medlemi Europeiskaunionen.[8] Kartläggningochåtgärdsförslag.[16]
Anslutningtill tillEU Förslag övergripande-
lagstiñning.[10]
Suveränitetochdemokrati

bilagedelmed [12]+ expertuppsatser.
roller i biståndet- styrningRena ocharbetsfördelning-

i effektiv biståndsförvaltning.[19]en

Socialdepartementet
föreställningarMåns kvinnor ochchefsskap.[3]om

Reformeratpensionssystem.[20]
Reformeratpensionssystem.BilagaA.
Kostnaderoch individeffekter.[21]
Reformeratpensionssystem.BilagaB.
Kvinnors ochavtalspensioner.ATP [22]
Svenskalkoholpolitik strategiför framtiden.[24]en-Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]-

förebyggaAtt alkoholproblem.[26]
Vård alkoholmissbrukare.[27]av
Kvinnor ochalkohol. [28]

Föräldrar Alkohol.Barn [29]- -

Kommunikationsdepartementet
På [15]våg.

Finansdepartementet
Ändradansvarsfördelningför denstatligastatistiken.[1]
Sverigeoch Europa.En samhällsekonomisk
konsekvensanalys.[6]
JIK-metoden, [13]m.m.
VissamervärdeskattefrågorIII Kultur [31]m.m.-


