
Allmänna bestämmelser för föreningar som driver allmänna 

samlingslokaler och bygdegårdar 
 

 

Utgångspunkter för att erhålla bidrag 
Föreningen skall präglas av demokratiska värderingar, motverka utanförskap, vara öppen för alla och 

arbeta för jämställdhet i sin styrelse och verksamhet. 

Föreningen bör arbeta för att motverka våld, alkohol- och drogmissbruk. 

Lokalen skall vara tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning. 

Föreningen skall ha antagit riktlinjer för ansvarsfull uthyrning till ungdomar. 

Föreningen skall arbeta för hållbara lösningar ur klimat- och miljöhänseende. 

Föreningen måste redovisa minst 20 uthyrnings/verksamhetstillfällen föregående år för att bidrag 

skall utgå året därpå. 

Utgångsläget är en samlingslokal/bygdegård per ort. 

 

 

Bidragsberättigade föreningar 
Kommunalt bidrag enligt dessa bestämmelser kan utgå till förening som driver allmän samlingslokal 

vilken upplåts till verksamhet för allmänheten och föreningar inom Tranemo kommun. Föreningen 

ska ha stadgar som antagits av årsmötet, ha en demokratiskt vald styrelse samt vara ansluten till 

riksorganisation. Undantas kan medges vad gäller anslutning till riksorganisation. 

Samlingslokalen/bygdegården skall vara godkänd som sådan av kommunstyrelsen innan bidrag kan 

erhållas.  Bidrag utgår inte till ändamål som annat kommunalt organ ger bidrag till. 

Efter Kommunstyrelsens prövning kan förening vars lokal bedöms som angelägen, erhålla bidrag 

även om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser.  

 

Medlemskap 
Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad i föreningens 

medlemsmatrikel med namn, adress och födelseår och som erlagt fastställd medlemsavgift. 

 

Ansökningsförfarande 
Ansökan om godkännande som samlingslokal och ansökan om bidrag görs hos Lärandesektionen, 

Fritid. Ansökan ska undertecknas av föreningens ordförande och kassör eller sekreterare. Bidrag 

utbetalas endast om bidragsansökan inlämnats inom föreskriven tid. 

Bidragssökande förening ska efter avslutat verksamhetsår delge Lärandesektionen, Fritid sina 

årsredovisningshandlingar (verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse). Samt lämna in 

aktuella registeruppgifter om förenings styrelse och kontaktpersoner. 

 
Utbetalning av bidrag 

Tranemo Kommun strävar efter att i görligaste mån betala ut bidragen via bankgiro men plusgiro kan 

också godkännas. Där brott mot bidragsbestämmelserna konstaterats äger Kommunstyrelsen rätt att 

innehålla eller återkräva beviljat bidrag.                      

 

 

 

 



Granskning                                                                                  
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina medlemsmatriklar, närvarolistor, 

protokoll, räkenskaps- och revisionshandlingar till förfogande på sätt som Kommunstyrelsen 

bestämmer. Handlingarna skall bevaras i minst fyra år efter verksamhetsårets utgång. 

 

Bidragsram 

All bidragsgivning enligt dessa bestämmelser sker inom ramen för av Kommunfullmäktige  

anvisade anslag för gällande budgetår. 

 
 


