Laholms kommuns författningssamling

7.9

Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler;
antagna av kommunfullmäktige den 20 december 2007, § 183 1, med ändring
den 24 november 2020, § 111 2.
Allmänna bestämmelser
1 § Kommunalt bidrag enligt dessa bestämmelser lämnas till förening inom
kommunen som har till ändamål att äga och upplåta allmän samlingslokal.
Bestämmelserna är även tillämpliga på förening som innehar samlingslokal
med nyttjanderätt.
2 § Med allmän samlingslokal avses lokal som på en ort hålls öppen och
tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller annan liknande verksamhet.
3 § Frågor om bidrag enligt dessa bestämmelser prövas av kultur- och
utvecklingsnämnden.
4 § Ny samlingslokal ska i förväg godkännas av kultur- och utvecklingsnämnden.
5 § Bidrag kan endast beviljas för samlingslokal belägen inom Laholms
kommun.
6 § Bidrag utöver detta regelverk ska prövas i särskild ordning av kulturoch utvecklingsnämnden.
Förutsättningar för bidrag
7 § För att få bidrag krävs det att;
a) det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten,
b) lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,
c) lokalen kommer att hållas tillgänglig enligt § 2 och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor,
d) lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, och
e) det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.
f) minst 20 000kr/år i hyresintäkter för enstaka uthyrningar inklusive egna
arrangemang. Om särskilda skäl föreligger kan, efter prövning av kulturoch utvecklingsnämnden bidrag utgå även om hyresintäkten tillfälligt inte
uppgår till detta belopp.
8 § För att få bidrag krävs det vidare att föreningen har antagit en policy om
att den skall vägra upplåta sina lokaler, om upplåtelsen kan befaras medföra
ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet.
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9 § Inte hyra ut till verksamhet som leder till diskriminering pga. kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller andra
anti-demokratiska principer.
Bidragets storlek
10 § Till bidragsberättigad förening lämnas årligen bidrag till föreningens
kostnader för drift och uthyrningstillfällen. Syftet är att täcka en del av
föreningens driftskostnader. Bidragets storlek fastställs av föreningens
driftskostnader och uthyrningstillfällen, samt till den bidragsram som kultur- och
utvecklingsnämnden disponerar under budgetåret. Varje år efter inkomna
ansökningar, fastställer kultur- och utvecklingsnämnden hur stor procentsatsen
blir för kostnadstäckning av driftskostnaderna. Resterande summa av avsatt
budget till bidraget fördelas mellan föreningarna utefter hur många
uthyrningstillfällen som skett föregående verksamhetsår. Fasta hyresgäster, ej
avgiftsbelagda hyrestillfällen och föreningens egna sammanträden räknas ej som
uthyrning. Som fast hyresgäst räknar kultur- och utvecklingsnämnden hyresgäster
som själv stadigvarande disponerar egen lokalyta. Ej avgiftsbelagda hyrestillfällen
räknas som tillfällen där lokalen nyttjats utan ersättning till föreningen.
Med driftkostnad avses nedan uppställda bruttokostnader för drift
Följande kostnader är bidragsgrundande:
Varm-/kallhyra
Arrende
Värme och el
Vatten och avlopp
Sotning
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Bredband
Mindre skötsel-och underhåll (under 10.000kr)
Tillsyn och brandskyddskontroll
Andra driftskostnader kan godkännas efter diskussion med verksamheten för
kultur-och utvecklingsnämnden.
Större underhåll, ombyggnad och reparationskostnader är inte
bidragsgrundande.
Ansökan och utbetalning
11 § Ansökan om bidrag ska inkomma till kultur- och utvecklingsnämnden
före augusti månads utgång. Fördelningsbeslut tas, före januari månads
utgång nästkommande år.
12 § Beviljat bidrag betalas ut året efter fördelningsbeslutet med 75 procent
av bidraget för utgången av januari månad och resterande 25 procent före
utgången av juli månad.
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13 § Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, revisonberättelse,
resultat- och balansräkning, detaljerad uthyrningslista samt protokoll från
senaste årsmöte. Uthyrningslistan ska vara uppdelad i enstaka uthyrningar
och fasta uthyrningar. Inkomsterna från uthyrningarna ska redovisas i
uthyrningslistan.
Särskilda bidragsvillkor m.m.
14 § Bidragssökande förening skall lämna de uppgifter som kultur- och
utvecklingsnämnden begär för fullständig registrering i kommunens
föreningsregister.
15 § En förening som sökt eller tagit emot bidrag enligt dessa bestämmelser
är skyldig att lämna de redovisningshandlingar och andra uppgifter som
kultur- och utvecklingsnämnden bestämmer.
16 § Kultur- och utvecklingsnämnden får besluta att ett beviljat bidrag inte
skall betalas ut om bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.
17 § Om bidraget har betalats ut, får kultur- och utvecklingsnämnden
besluta om återbetalning av bidraget helt eller delvis om
a) bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
b) bidraget inte används för det ändamål det beviljats för, eller
c) mottagaren inte lämnar sådana handlingar eller uppgifter som avses i
14 §.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008, då bidragsbestämmelser antagna den 26 juni
1986, § 128, skall upphöra att gälla.
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021, då bidragsbestämmelser antagna den 20
december 2007, § 183, skall upphöra att gälla.
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