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NORMER FÖR BIDRAG TILL SAMLINGLOKALER 
 Kommunstyrelsen § 166, 2013-09-25 
  

  
 Villkor för stöd 
  

Vilhelmina kommun lämnar stöd till samlingslokalshållare under 
följande förutsättningar; 
 
För att räknas som samlingslokal ska lokalen hållas öppen och 
tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell 
verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller annan liknande 
verksamhet.  
Genom lokalstödet vill kommunen understryka den viktiga ideella 
resurs som samlingslokalen utgör såväl ur kultur- och fritidspolitisk 
synpunkt som ur demokratisk synpunkt. 
 
Lokalen skall vara ägd eller drivas av en förening med styrelse och 
stadgar samt vara registrerad i kommunens föreningsregister. 
 
Stöd utgår till högst en lokal per by. I de fall en by har flera 
samlingslokaler måste byn själv avgöra vilken lokal som skall 
prioriteras. 
 
 
Stödets omfattning 
 
Stöd lämnas med högst 40 % av fastighetens driftkostnad, dock 
maximalt 27 000 kr. Lämnat stöd skall rymmas inom budgeterade 
medel för stöd till samlingslokaler. Om ett års samlade ansökningar 
om stöd överstiger budgeterade medel reduceras stöden i relation till 
budgetramen. 
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Fastighetens driftkostnad 
 
Som fastighetens driftkostnad räknas; 
- kostnad för elström (hushållsel och uppvärmning) eller annan 

uppvärmningskostnad 
- vatten och avlopp 
- renhållning 
- fastighetsförsäkring 
- sotning 
 
Ansökan och utbetalning 
 
Stödet avser kalenderår och utbetalas i efterskott året därpå. 
För att få del av stödet ska föreningen årligen lämna årsredovisning 
med resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse. Av lämnad redovisning skall framgå hur lokalen 
hållits tillgänglig och nyttjats under året. Ansökan inlämnas senast 
den 15 april och utbetalning av stöd görs senast den 31 augusti. För 
sent inlämnade ansökningar behandlas inte. 
 
Stöd i enlighet med ovanstående är giltigt under perioden 2013 – 
2018. 
 
Stödet handläggs av utvecklingsenheten och samordnas med övriga 
stöd inom det kultur- och fritidspolitiska området.  
 
Ansökan om stöd görs på särskild blankett och sänds till; 
 
Vilhelmina Kommun 
Utvecklingsenheten 
912 81  Vilhelmina 

 


