
REGLER OM BIDRAG TILL FÖRENINGSÄGDA ALLMÄNNA 
SAMLINGSLOKALER INOM LJUSDALS KOMMUN 
 
Reviderad av kf § 241 1989-10-30 med anledning av ny förordning om statligt 
stöd till allmänna samlingslokaler, SFS 1989:288. 
 
Reviderad Kf 1990-11-05 § 233. Gäller fr o m 1991-01-01. 
Reviderad Kf 1995-03-06 § 49.   
 
 
§ 1 
 
Kommunalt bidrag utgår till sådana föreningsägda samlingslokaler, som 
behövs för det kulturella och offentliga livet på orten och vilka i skälig 
omfattning och på skäliga villkor upplåtes åt varje inom orten verksam 
förening eller grupp med organiserad verksamhet. Fritids- och kulturnämnden 
äger rätt att årligen pröva vilka samlingslokaler, som uppfyller ovanstående 
kriterier. 
 
§ 2 
 
I mån av tillgång på medel i kommunens budget utgår bidrag för ombyggnad 
eller upprustning av sådana samlingslokaler, som anges i § 1 under 
förutsättning, att statligt stöd utgår. 
 
§ 3 
 
Bidrag lämnas med 30 % av det bidragsunderlag, som berättigar till det 
statliga bidraget. 
 
Utbetalning sker efter det att Boverket meddelat slutligt beslut om det statliga 
stödet. 
 
§ 4 
 
Bidrag till drift av samlingslokal utgår med en procentsats av det underlag, 
som berättigar till bidrag enligt bilagd förteckning. Procentsatsens storlek 
fastställs årligen när de totala driftskostnaderna ställs i proportion till 
budgeterade medel. 
 
Utbetalning av bidrag sker efter uppvisande av bokslut. 
 
§ 5 
 
För erhållande av bidrag gäller följande allmänna villkor: 
 
1. Fritids- och kulturnämnden äger rätt att granska räkenskaperna  
    för lokalen. 
 
2. Taxa för uthyrning ska underställas Fritids- och kulturnämnd- 
    en för godkännande. 
 
3. Av föreningens styrelse undertecknad ansökan ska tillika   
    bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse vara kommunen  
    tillhanda senast 1 maj året efter verksamhetsåret. 



 
4. Redovisa separat inkomster av medlemsavgifter. Antal medlemmar 
   och storlek på avgiften. 
 
5. Nyansökningar måste underställas Fritids- och kulturnämnden för  
   godkännande. 
 
 
Kostnader vilka berättigar till driftbidrag:
 
Försäkring 
 
Sophämtning 
 
Sotning     
 
Snöröjning 
 
Vatten 
 
El, olja eller annat bränsle 
 
Fastighetsskatt 
 
Medlemsavgift till riksorganisation 
 
50% av lön eller arvode till vaktmästare eller 
lokalvårdare (gäller ej anställd med lönebidrag) 
 
50% av arbetsgivaravgift (gäller ej anställd med 
lönebidrag) 
 
Ränta 


