BIDRAGSNORMER
Samlingslokaler
Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-02

Arbets- och Näringslivsnämnden
Hylte kommun

NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL
FÖRENINGAR I HYLTE KOMMUN
De kommunala bidragen till föreningar avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna
skall bidra med att betala en skälig medlemsavgift och på andra sätt medverka till stödjandet
av föreningarnas ekonomi och verksamhet. De kommunala bidragen avser endast täcka en del
av föreningarnas totala kostnader.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 Bidragssökande förening ska ha sådan stabilitet och omfattning att kommunalt stöd kan
motiveras. Föreningen ska ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam under minst 6
månader.
 Ansökan om bidrag skall lämnas in av förening.
 Ansökan baseras på föregående års verksamhet.
 Ansökan som inkommer inom en månad efter sista ansökningsdag ska betalas ut med
ett avdrag på 25 %. Senare ansökningar tas inte upp till prövning.
Bidrag kan inte i något fall utbetalas om ansökan har inkommit efter 15/6.
 En förening som tar emot bidrag är skyldig att lämna nämnden sådan insyn i verksamheten
att kontroll av bidragsanvändning kan genomföras.
 Hela bidragssumman utbetalas vid ett tillfälle, efter den 15/6, och endast till den sökande
organisationens registrerade post- eller bankgiro.
 De angivna beloppen i bestämmelserna är preliminära och fastställs i varje särskilt fall av
arbets- och näringslivsnämnden med ledning av den totala ram för anslag till föreningar
som kommunfullmäktige årligen fastställer. Arbets- och näringslivsnämnden äger rätt att
hålla inne med bidrag för att reglera eventuella skulder som bidragsmottagande förening
har hos kommunen.
 Följande handlingar skall lämnas in årligen till Arbets- och näringslivsnämnden:
- Uppdaterade uppgifter till föreningsregister
- Verksamhetsberättelse
- Ekonomisk rapport
- Revisionsberättelse
- Alkoholpolicy
Ansökan ställs till Hylte kommun, Arbets- och näringslivsnämnden. Ansökningsblankett
finns på kommunens hemsida www.hylte.se
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Bidrag till Samlingslokaler i Hylte kommun













Med samlingslokal avses lokal som på en ort inom kommunen hålls öppen och
tillgänglig för allmänheten, skolor, lokala föreningar och organisationer.
Syftet med bidraget är att skapa och stödja lokala mötesplatser för kommuninvånarna.
Samlingslokalen skall vara knuten till en förening eller organisation som har ansvaret
för denna lokal. Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet inom Hylte kommun.
Samlingslokalen, skall vara friliggande, och av god standard.
Förening som erhåller bidrag får inte upplåta lokalen till sammanslutning eller enskild
som bedriver främlingsfientlig och/eller odemokratisk verksamhet, verksamhet som
befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet.
Om bidraget betalats ut, får Arbets- och näringslivsnämnden besluta om att
återbetalning av bidraget helt eller delvis om, bidraget har beviljat på grund av
felaktiga inlämnade uppgifter, eller om mottagaren inte lämnar in sådana handlingar
eller uppgifter som krävs.
Bidragsansökan skall vara kommunen tillhanda senast den 31 mars.
Kvadratmeterytan avser ytan för samlingslokalen, samt scen och kök.
Kommunen äger rätt att mäta upp den totala kvadratmeterytan.
En bokning är ett tillfälle då lokalen bokas av en extern kund och en avgift erläggs.
Minst 10 bokningar per år krävs för att ha rätt till bidrag.

Bidraget fördelas inom ramen för anvisade medel antagen av kommunfullmäktige.
Fördelningen görs genom:
Fördelning enligt kvadratmeteryta och antalet bokningar 50/50.
Bidraget fördelas mellan de ansökande föreningarna med 50 % av de anvisade medlen till
antal kvadratmeteryta, samt 50 % till antal bokningar som är redovisade och bokförda för
respektive samlingslokal föregående verksamhetsår.
Antalet bokningar och således nyttjandegrad styr hur stort bidraget blir till respektive
samlingslokal.
Antalet sökande föreningar, samt nyttjandet av lokalerna kan pendla från år till år och därmed
även bidragsbeloppet.
Söks på blankett ”Ansökan om Bidrag till samlingslokal” senast den 31 mars.
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