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HÖGANÄS
KOMMUN

REGLEMENTE FÖR ANSÖKAN OM
LOKALBIDRAG TILL BYAFÖRENINGAR
Syfte:
Lokalbidraget syftar till att stödja byaföreningar för ägda eller hyrda lokaler. Bidraget kan
beviljas registrerad förening som bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom Höganäs
kommun eller på annan av kommunen upplåten mark. Före första ansökningstillfället ska
teknik- och fastighetsförvaltningen godkänna verksamhetslokalen.
Villkor:
 Bidraget grundar sig på de kostnader er förening haft för hyra av icke kommunala
lokaler under 2014.
 Kom ihåg att specificera de olika lokalerna ni hyrt. Utgifterna skall vara styrkta på
lämpligt sätt, till exempel av fakturakopia.
 Bidrag till kostnader för hyra av kommunala lokaler beviljas inte eftersom
lokalhyran redan är subventionerad.
 Föreningar, som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till kommunala lokaler,
har inte möjlighet att få bidrag till hyreskostnaden i andra lokaler.
 Lokalbidraget beviljas bara till lokaler hyrda inom kommunen.
Bidraget är högst 5 000 kronor per år för faktiska utgifter och utbetalas mot uppvisande av
kvitton.
Kommentarer
Som godkända hyreskostnader räknas verifierade kostnader för hyra, värme och el.
Föreningar som äger sin lokal får även medräkna vatten, sotning, sophantering,
fastighetsförsäkring och räntor på fastighetslån. Bidrag utgår ej till lokaler på
idrottsanläggningar, skolor, fritidsgårdar eller andra anläggningar som subventioneras av
kommunen. Eventuella uthyrningsintäkter för lokalen ska redovisas och räknas av från
ansökt belopp.
Ansökan:
Innan ansökan skickas in måste din förening först ta kontakt med teknik- och
fastighetsförvaltningen. Vi tar ställning till om bidrag kan bli aktuellt. Ansökan ska lämnas
årligen till teknik- och fastighetsförvaltningen senast den xx året före bidragsåret. Kopior på
verifikationer ska bifogas. Vid första ansökningstillfället på året ska kopia på hyreskontrakt,
utställt på föreningen, tillsammans med tillsynsprotokoll och bygglov för verksamheten
bifogas. Om föreningen har ett andrahandskontrakt ska särskild ansökan lämnas till teknikoch fastighetsförvaltningen för godkännande av hyreskontraktet.
Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, § 69.
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