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Bidrag till samlingslokaler 2018 - Västermo
Bygdegårdsförening
Förslag till beslut
Bevilja Västermo Bygdegårdsförening 65 000 kronor i bidrag till föreningar med
samlingslokaler enligt bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
I bilagan finns samtliga ansökningar listade. Varje ansökan har bedömts utifrån
kriterierna på skalan 1-5, där 1 har lägst prioritet och 5 har högst. Vid behov har en
kommentar lagts till som förtydligar något som inte framgår annars. Därefter anges
ett förslag till bidrag för 2018. De ansökningar som har höga poäng har i högre
grad beviljats det sökta beloppet (under förutsättning att beloppet är rimligt i
förhållande till vad som ska göras). Det finns ingen matematisk sammanslagning
av de olika kriterierna, utan det har gjorts en sammanvägd bedömning av dem.
En förening som äger en egen samlingslokal kan få ett bidrag för hyran/driften
under förutsättning att lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler
och att andra föreningar kan hyra lokalen till en skälig kostnad.
Bedömningen av om en lokal är ett angeläget komplement bedöms utifrån dels
avståndet till alternativa kommunala lokaler, dels hur mycket samlingslokalen
används.
Enligt ett beslut av kommunfullmäktige gäller följande:
”För en föreningsägd samlingslokal som bedöms vara ett angeläget komplement
kan en förening få ersättning utifrån ett fastställt regelverk. En lokal poängsätts
utifrån dess storlek och funktion, och avsatta medel fördelas sedan mellan de
aktuella anläggningarna utifrån poängen.
Om en lokal som har bedömt som angelägen inte längre prioriteras, ska detta
meddelas i så god tid att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten.
Orsaken till detta är att det kan vara svårt för föreningar att minska sina
lokalkostnader snabbt. Förändringar kan alltid ske till följd av förändringar i
regelverk eller nämndens budget”.
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För att en förening ska kunna beviljas bidrag måste föreningen vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med
ett antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och arbeta utifrån ett
demokratiskt synsätt.
Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 205 000 kronor avsatta för bidrag till
samlingslokaler.
Beslutade bidrag utbetalas i januari 2018.
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