
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 

TJÄNSTEFÖRESKRIFT 
Sida 

1(4) 

Datum 

2017-08-11 
Diarienummer 

KS 2017/292 

 

 
 

 

 

Stöd till föreningsägda 

samlingslokaler 

 
 

Dokumenttyp 

TJÄNSTEFÖRESKRIFT 
Dokument-ID 

KS 2017/292 
Datum för beslut 

2017-09-12 

Beslutsinstans 

Kommunchef 
Dokumentansvarig 

Fasighetssamordnaren 
Ansvarig för uppföljning 

 



Kramfors kommun 
Datum 

2017-08-11 
Diarienummer 

KS 2017/292 
Sida 

2(4) 

 

Stöd till föreningsägda samlingslokaler 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................ 3 

2 Giltighet ............................................................................. 3 

3 Bidragsberättigad ............................................................. 3 

4 Bidragsformer ................................................................... 3 

 Driftbidrag .............................................................................................. 3 

5 Granskning uppföljning ................................................... 4 

 

  



Kramfors kommun 
Datum 

2017-08-11 
Diarienummer 

KS 2017/292 
Sida 

3(4) 

 

Stöd till föreningsägda samlingslokaler 

1 Inledning 

Kommunen vill genom olika stöd ge föreningslivet bra förutsättningar att 

genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet. Kommunen vill 

också stimulera till ett brett utbud och en geografisk spridning av förenings-

verksamhet i alla delar av vår kommun.  

 

Riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar” antogs av 

kommunstyrelsen 2017-09-12. Riktlinjen ger grundförutsättningar för 

föreningsbidrag. Denna tjänsteföreskrift beskriver mer detaljerat de bidrag 

som kan sökas för föreningsägda samlingslokaler. 

 

Syftet med bidraget till föreningsägda samlingslokaler är att behålla 

byggnadens goda skick.  

2 Giltighet 

Tjänsteföreskriften gäller from 2017-09-20 och tillsvidare. 

3 Bidragsberättigad 

För att bidrag ska betalas ut ska föreningen uppfylla villkoren som anges i 

riktlinjen” Kommunala bidrag till ideella föreningar i Kramfors kommun ”. 

Detta bidrag kan sökas för att stödja kostnader för samlingslokaler, som ägs 

av samlingslokalföreningar. Samlingslokaler som kommunstyrelsen bedömer 

angelägna för kommunen eller för föreningen. 

Handläggningen vid en ansökan startar med att en bedömning görs om 

föreningen har rätt att få bidrag. 

4 Bidragsformer 

Anslagen för stödet fastställs av kommunfullmäktige i samband med att 

budgeten behandlas. Bidrag prövas från fall till fall och kan justeras eller helt 

avslås i brist på medel.  

De aktuella bidrag som kan ansökas om är: 

 Driftbidrag 

 Driftbidrag 

 Driftbidraget ersätter 25 % av bruttokostnaderna för samlingslokalen. 

 Finns det lägenheter eller kommersiella ytor som hyrs ut av 

föreningen, ska kostnader och intäkter som hör till dessa särredovisas 

och det utgår inget bidrag. 
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Stöd till föreningsägda samlingslokaler 

 Ansökan om driftbidrag ska grundas på föregående års kostnader 

som ska redovisas i årsredovisningen. Ordförande eller kassör intygar 

att handlingar för bidragsansökan är granskade och godkända. 

 Ansökan om bidrag ska göras senast 1 november året före aktuellt 

bidragsår. Ansökan avser kommande kalenderår. 

 Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se   

 

5 Granskning och uppföljning 

Föreningar som beviljats ekonomiskt stöd är skyldiga att i minst fem år 

arkivera dokument för eventuell granskning. Det kan vara: 

- räkenskapshandlingar 

- revisionshandlingar 

- medlemsförteckningar  

- närvarokort  

Kommunen kan initiera både ekonomisk revision och revision av 

verksamheten av den förening som beviljats bidrag. 

Kommunen väljer varje år ut föreningar som fått bidrag för en särskild 

granskning. 

 

 

http://www.kramfors.se/

