Kultur- och fritidsförvaltningen

ANSÖKAN OM BIDRAG
TILL SAMLINGSLOKALER

En förening som äger en egen samlingslokal kan få ett bidrag för hyran/driften om
lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och om andra föreningar
kan hyra lokalen till en rimlig kostnad. Bedömningen av om lokalen är ett angeläget
komplement görs utifrån avståndet till alternativa kommunala lokaler och hur mycket
lokalen används.
• För en föreningsägd samlingslokal kan en förening få ersättning utifrån särskilda
regler. En lokal poängsätts utifrån sin storlek och funktion. Avsatta medel fördelas
sedan mellan anläggningarna utifrån poängen.
Föreningar ska få information i god tid om en lokal som har bedömt som angelägen
inte längre prioriteras. Anledningen är att det kan vara svårt för föreningar att minska
sina lokalkostnader snabbt. De behöver ges möjlighet att ställa om verksamheten.
Förändringar kan alltid ske om regelverk eller nämndens budget ändras.

Förening

Föreningens namn
Antal medlemmar i föreningen
förra året

Antal medlemmar som är
flickor

Kontaktperson med kontaktuppgifter

Antal medlemmar som är
pojkar

Antal medlemmar som är
män

Namn

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnummer
e-post

Ansökan avser
Bidrag för 2016

Ort

Antal medlemmar som är
kvinnor

Lokal/anläggning som ansökan gäller:

I vilken utsträckning används lokalen/anläggningen för er egen verksamhet?

Beskriv hur ofta lokalen/anlägg
ningen används av er förening, av
hur många (pojkar, flickor, män,
kvinnor, åldrar), vilken verksam
het ni har i lokalen/anläggningen
(beskriv även om det är olika verk
samheter i olika delar av lokalen/
anläggningen).

I vilken utsträckning används lokalen/anläggningen för andras verksamhet?

Beskriv hur ofta lokalen/anlägg
ningen används av andra
föreningar eller allmänhet, av
hur många (pojkar, flickor, män,
kvinnor, åldrar), vilken verksamhet
som då finns i lokalen/anlägg
ningen (beskriv även om det är
olika verksamheter i olika delar av
lokalen/anläggningen).

Vilka funktioner finns på anläggningen?

Beskriv vilka funktioner som
lokallen har, exempelvis antal
större ochmindre samlingssalar,
grupprum, kök, musikanläggning
eller toaletter.

Hur tillgänglig är lokalen/anläggningen för personer med funktionsnedsättning?

Gör en bedömning utifrån olika
typer av funktionshinder, såsom
rörelsesvårigheter eller nedsatt
syn eller hörsel.

Vilka möjligheter finns för er att istället vara i en annan kommunal lokal eller anläggning?
Vilka konsekvenser skulle det få?

Ekonomisk redovisning av beräknade
kostnader för 2016
KOSTNADER

Fyll i fältet med 0 om kostnaden saknas

INTÄKTER

Hyra

Hyresintäkter

El

Övrigt

Vatten

SUMMA intäkter

Olja
Renhållning
Försäkringar

Övriga kommentarer

Reparationer/underhåll
Vad?

Investeringar
Vad?

Städning
Tillsyn/vaktmästare
Övrigt
Vad?

SUMMA kostnader

Sökt belopp 2016

Eventuella bilagor

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

