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Uppdateras:  

   
 
Bestämmelser för driftbidrag till samlingslokaler 
 
Syfte 
 
Driftbidraget till samlingslokaler ska vara ett ekonomiskt stöd som 
uppmuntrar till ett aktivt föreningsliv för kvinnor och män, flickor och 
pojkar, för en levande bygd inom Strömsunds kommun. 
 
Allmänna bestämmelser 
 
1. Samlingslokalen ska vara knuten till en förening eller organisation 

(lokalansvarig) som har ansvaret för samlingslokalen. Lokalansva-
rig ska ha sin huvudsakliga verksamhet inom Strömsunds kom-
mun. 

 
2. Lokalansvarig ska vara registrerad hos kommunen och tillhöra nå-

got av följande: 

2.1 Studieförbund 
2.2 Politisk organisation 
2.3 Facklig organisation 
2.4 Ideell organisation 
2.5 Intresseförening 
2.6 Ekonomisk förening 

 
3. Samlingslokalen ska vara av allmänt intresse och verksamheten ska 

rikta sig till kommunens innevånare och besökare. Lokalen ska vara 
tillgänglig för offentliga arrangemang, aktiviteter, föreningsmöten, 
studiecirklar m.m. och vara avgiftsfri för föreningar och organisat-
ioner enligt punkterna 2.1-2.5. Hyra kan dock tas ut för aktiviteter 
av kommersiell karaktär. 
 

4. Lokalansvarig ska kunna uppvisa ett aktivt arbete för att så långt 
som möjligt själv finansiera verksamheten. 

 
5. Alla lokalansvariga i kommunen som uppfyller villkoren i punkt 2, 

kan ansöka om driftbidrag, dock endast för en (1) lokal per ort. På 
de orter där en samlingslokal finns i kommunal regi som uppfyller 
villkoren i punkt 3, kommer driftbidrag inte att betalas ut för ytter-
ligare lokaler. Nytillkomna samlingslokaler ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Bidraget grundas på driftkostnader, varmbonad 
yta, antalet fast boende i området samt genomförda aktiviteter, (se 
specifikation på ansökningsformuläret). Driftbidraget får inte över-
stiga driftkostnaden.  
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6. Driftkostnader som ska täckas med intäkter från affärsmässig verk-

samhet (t.ex. lägenhetsuthyrning, kontorsuthyrning, fryshus m.m.) 
får inte räknas som driftkostnad för samlingslokalen. 
 

7. Extra bidrag kan sökas för åtgärder som minskar samlingslokalens 
driftskostnad. 
 
Extra bidrag kan också i vissa fall sökas för att klara samlingsloka-
lens ekonomi. 
 

8. Lokalansvarig ska årligen, senast den 1 april, skicka en ansökan till 
kommunstyrelsen för innevarande verksamhetsår. Verksamhet för 
föregående kalenderår ska redovisas i ansökan.  
 
En förutsättning för att få driftbidrag är att årsmötet har gett styrel-
sen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. 
 
Årsmöte kan, i undantagsfall, förläggas efter ansökningstidens ut-
gång under förutsättning att alla övriga handlingar är kompletta. 
Om årsmötet förläggs efter ansökningstidens utgång ska det i ansö-
kan anges när mötet är inplanerat. Protokoll ska skickas in när mö-
tet har genomförts. Utbetalning av bidraget sker inte förrän proto-
kollet har lämnats in. 
 
Kommunens ansökningsblankett ska användas. Ansökan behandlas 
av kommunstyrelsen som beslutar om bidragets storlek utifrån 
givna regler och kostnadsramar.  

 
9. Givna kostnadsramar, ansökningsblankettens utformning och be-

dömningsrutinerna kan vid behov förändras årligen. 
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