
 

 Diarienummer: 2013/0343.290 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsplan   
för investeringsbidrag samlingslokaler 

 

 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

Gäller från: 2013-10-01 
Gäller för: Ljungby kommun 
Fastställd av: Kommunstyrelsen 
Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, Magnus Johansson 
Revideras senast:       
Version: 1 
Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 



   
  

2 av 4 
 

Innehållsförteckning 
Verksamhetsplan ........................................................................................................................ 1 
Innehållsförteckning................................................................................................................... 2 
Syfte ........................................................................................................................................... 3 
Kommunalt investeringsbidrag .................................................................................................. 3 
Bidragsansökan .......................................................................................................................... 3 
Beslut och utbetalning................................................................................................................ 4 
 



   
  

3 av 4 
 

Syfte 
Ljungby kommun har vid ett antal tillfällen lämnat kommunalt investeringsbidrag till 
allmänna samlingslokaler i samband med att den sökande beviljats stöd från Boverket. 
Boverket ger bara bidrag under förutsättning att kommunen bidrar med minst 30 procent av 
den bidragsberättigade kostnaden. Verksamhetsplanens syfte är att skapa ett regelverk kring 
när och hur kommunen bör ge investeringsbidrag till samlingslokaler. 
 

Kommunalt investeringsbidrag 
 
Kommunalt investeringsbidrag kan lämnas till köp, nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande 
reparationer eller tillgänglighetsskapande åtgärder. En absolut förutsättning för ett kommunalt 
bidrag är att bidrag utgår från Boverket (vanligtvis 50 procent av kostnaden). Kommunens 
bidrag ligger på 30 procent av kostnaden, vilket innebär att resterande 20 procent ska 
finansieras av den bidragssökande. För tillgänglighetsskapande åtgärder finns inget krav från 
Boverket på att kommunen ska ge bidrag. Boverket kan då ge bidrag för hela summan, 
maximalt 200 000 kr. 
 
En samlingslokal måste uppfylla vissa krav för att anses som allmän. Med allmän 
samlingslokal menas en lokal som ägs eller disponeras av ideella organisationer och är öppen 
och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, 
fritidssysselsättning eller någon liknande verksamhet. 
 
För att lokalen ska kunna få bidrag måste det finnas ett varaktigt behov av den på orten. Den 
ska vara öppen för organisationer och grupper med organiserad verksamhet. Lokalen ska vara 
tillgänglig i rimlig omfattning och på skäliga villkor. Vidare ska lokalen fylla rimliga krav på 
god standard och ha, eller förväntas få, en allsidig användning. Det ska även finnas goda 
ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. 
 
Aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte kan få bidrag. Den sökande 
ska äga sin lokal eller ha ett långsiktigt nyttjanderättsavtal. 
 
Ett projekt får inte påbörjas innan man har fått beslut om bidrag, om det inte finns synnerliga 
skäl. 
 

Bidragsansökan 
 
Bidrag söks hos både Boverket och kommunen. Ansökan ska undertecknas av behörig 
firmatecknare. Uppgifter om faktiska förhållanden och att lokalen uppfyller villkoren för 
allmänna samlingslokaler lämnas på heder och samvete. 
 
Följande uppgifter ska lämnas in till kommunen: 

• Utredning om lokalens användning och om föreningslivet på orten 
• Översiktlig åtgärdsbeskrivning med tidplan 
• Kostnadssammanställning 
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• Finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen 
• Senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse 
• Stadgar/ bolagsordning m.m. 

 
Det finns ingen garanti för bidrag trots att man uppfyller kraven, eftersom anslaget är 
begränsat. Detta innebär att det måste göras en prioritering mellan ansökningarna där behovet 
av lokalen som allmän samlingslokal är särskilt viktigt.  
 
Ansökan om bidrag som avser nästkommande år ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda 
senast den 1 oktober varje år. Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag ska bifogas i 
ansökan till Boverket senast den 31 december.  

Beslut och utbetalning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka föreningar som beviljas bidrag senast under 
december månad för nästkommande år. Bidrag beviljas alltid under förbehållet att Boverket 
också måste bevilja bidrag. Vid större projekt som inte inryms i kultur- och fritidsnämndens 
budget, bereds ärendet av kultur- och fritidsnämnden och överlämnas till kommunstyrelsen 
för beslut. 
 
 
Utbetalning av bidrag görs genom att den sökande rekvirerar medel hos kultur- och 
fritidsförvaltningen, Ljungby kommun, i samband med projektstart. 
 
 
 
 


