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Ansökan om lokalbidrag 
 

Ansökan avser år:  

 

Sökande förening 
Förening 

      

Adress Postnummer och ort 

            

Lokalansvarig / Kontaktperson Bank/postgiro 

            

Uppgifter om lokalen 

Gatuadress / Namn på lokalen 

      

Ägare / Hyresvärd 

      

Årshyra Storlek kvm 

            

Verksamhet som bedrivs i lokalen Typ av lokal (båda alternativen kan kryssas i) 

       Verksamhetslokal  Kansli / administration / möten 

Ev. ytterligare lokal / anläggning 

Gatuadress / Namn på lokalen 

      

Ägare / Hyresvärd 

      

Årshyra Storlek kvm 

            

Verksamhet som bedrivs i lokalen Typ av lokal (båda alternativen kan kryssas i) 

       Verksamhetslokal  Kansli / administration / möten 

 

Till ansökan bifogas kopior på betald hyra under året som ansökan avser, alternativt kopia av gällande 
hyresavtal. Ansökan avser föregående års kostnader, eller vid löpande kontrakt innevarande år om så avtalats 
med Fritid Samhällsutvecklingssektionen 
 

Ansökans riktighet intygas 

Datum Ort 

            

Ordförande Kassör 

  

 

Blanketten sänds till 

Tranemo Kommun 
Fritid Samhällsutvecklingssektionen 
514 80 Tranemo 
 

 

 
 
 
Sista ansökningsdag är 31/3 

 

I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för 

Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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Bestämmelser/villkor 
 
Bidrag utgår endast för lokal som nyttjas för barn- och ungdomsverksamhet.  
 
Bidrag utgår med ett procentuellt bidrag av faktiska eller beräknade kostnader för hyrd anläggning eller lokal, 
under förutsättning att anläggningen eller lokalen inte på annat sätt har, av kommunen, subventionerad hyra. 
Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1 föreningar får mer i bidrag.  

 Kategori 1 Föreningar med över 200 sammankomster per år för barn och unga i ålder 7–20 år eller 
förening som fått särskild prövning.  

 Kategori 2 Föreningar med under 200 sammankomster per år för barn och unga i ålder 7–20 år samt 
föreningar som kommunen bedömer är viktiga för bredden i föreningslivet.  

 
För hyra av kommunens idrottshallar utgår lokalbidrag med procentsats vilken dras direkt på hyran utan ansökan. 
För hyra av konstgräsplaner och omklädningsrum i anslutning till dessa anläggningar utgår inget lokalbidrag.  
 
Då hyrd anläggning eller lokal används till arrangemang där entréavgifter upptages utgår inte bidrag. Bidrag utgår 
inte heller till förenings egen anläggning eller lokal, eller till hyrd anläggning eller lokal utanför kommunen.  
 
Föreningar som hyr eller avser att skaffa lokaler på långtidskontrakt är skyldiga att så långt det är möjligt 
samutnyttja lokaler med andra föreningar på orten.  
 
Förening som avser att skaffa egen anläggning eller lokal ska inhämta Kommunstyrelsens medgivande innan 
hyreskontrakt upprättas, om lokalbidrag ska kunna erhållas. För att lokalbidrag ska utgå måste anläggningen eller 
lokalen få nyttjas av andra organisationer efter hänvisning från Fritid Samhällsutvecklingssektionen. 
Kommunstyrelsen äger rätt, om speciella skäl föreligger, att besluta om ett bidragstak för förening som ansöker 
om lokalbidrag eller med ett års varsel ompröva tidigare godkännande av lokal 
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