
Ansökan om anläggningsstöd / lokalbidrag
Ansökan ska vara Stenungsunds kommun, Föreningsstöd, Kulturhuset Fregatten,

Fregatten 2,  444 30 Stenungsund tillhanda senast 25 augusti

Föreningens namn

Uppgiftslämnarens namn Telefon (gärna mobil)

Adress Postadress

e-postadress

Lokal / Anläggning:

Namn Adress

Anläggningsansvarig namn Telefon (gärna mobil)

Driftskostnader

Driftskostnader från föregående år (bidragsgrundande): År 2016

Arrende/hyra Värme, el Vatten Räntor Försäkring* Renhållning Vägavgift Sotning

Beräknade driftskostnader för det år ansökan avser (kommande år): År 2018

*Försäkring avser fastighet/anläggning

Kostnader för förbrukningsmaterial nödvändiga

för skötsel/nyttjande av anläggningen: kr

Reparationskostnader som är nödvändiga

för skötsel/nyttjande av anläggningen: kr

Specifikation över förbrukningsmaterial och reparationskostnader ska bifogas ansökan. Dessa

kostnader är inte bidragsgrundande. Beslut om ev bidrag för underhållskostnader tas i december.

Hyresintäkter 

Tillfällig uthyrning kr Hyresgäst:

Stadigvarande uthyrning kr Hyresgäst:

Hyresintäkter ska redovisas och kan påverka bidragets storlek

Beskrivning av hur föreningen utnyttjar anläggningen

Dag Dagtid Kvällstid Antal Antal Typ av verksamhet

kl kl 7-12 år 13-20 år alternativt hyresgäst

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Uppgiftslämnares underskrift Ordförandens underskrift



Föreningar som beviljats anläggningsstöd/lokalbidrag måste varje år lämna in ansökan om

 stöd för kommande år.

För att kunna erhålla anläggningsstöd/lokalbidrag måste minst 25% av föreningens

medlemmar vara mellan 7-20 år och den huvudsakliga ungdomsverksamheten

ska bedrivas på anläggningen man söker bidrag för.

Vid driftskostnader för föregående år anges kostnader från senast avslutat räkenskapsår

(föregående kalenderår vid helt räkenskapsår). Kostnaderna ska kunna utläsas i

resultatrapporten. Dessa kostnader ligger till grund för det bidrag som beviljas

ansökningsåret och betalas ut kommande år. Driftskostnader för det år ansökan avser är

budgeterade kostnader för kommande räkenskapsår.

Bidragsgrundande kostnader enligt av kommunfullmäktige tagna bidragsregler är arrende,

hyra, uppvärming, el, vatten och avlopp, räntor, försäkringar (som avser fastighet/anläggning),

renhållning, vägavgift och sotning. 

(Hyra avser ej kostnader för korttidshyra och tillfälliga hyreskostnader utan avser hyra för

anläggning/lokal som föreningen har exklusivt för den egna verksamheten. Hyra avser inte

heller kostnader för hyra av subventionerade lokaler uthyrda av kommunen (t ex idrottshallar

och gymnastiksalar).)

Övriga kostnader som ska redovisas är kostnader som är nödvändiga för skötsel och

nyttjande avanläggningen. Dessa kostnader ska specificeras på bilaga. De är dock inte med

automatik bidragsgrundande utan i den mån bidrag beviljas beror på totalt redovisade

kostnader samt den för bidrag som Idrott/anläggningar har till förfogande aktuellt bidragsår. 

Hyresintäkter ska redovisas och kan dras av från kostnader innan bidrag beviljas.

Hyresintäkter som ska redovisas är både tillfälliga och stadigvarande uthyrningar.

Dialog förs med föreningen innan eventuellt avdrag görs. 

Nyttjande av anläggningen ska redovisas för att bidrag ska beviljas. Även eventuellt

nyttjande av extern hyresgäst vid stadigvarande uthyrning. Nyttjandegraden kan påverka

bidragets storlek.


