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Bidrag till egna verksamhetslokaler

Bidrag till egna verksamhetslokaler
Förening som har en egen verksamhetslokal kan söka bidrag till kostnader för el, värme, vatten,
försäkringar, sophämtning mm.
Bidrag beviljas ej för kansli, kontorslokaler och förråd.
Bidrag kan beviljas med 50 % av redovisad godkänd kostnad.
En förening kan beviljas bidrag för egna verksamhetslokaler med
högst 30 000 kr per förening och år
eller högst 500 kr per medlem och år.
Verksamhetslokalen ska godkännas innan beslut om bidrag kan ske.
Det gäller även vid förändringar eller byte av lokal.

Ansökan kan ske under hela året dock senast den 15 december innevarande år. Ansökan
som kommer in efter sista ansökningsdag kommer att avslås.

Hur ansöker vi?

Särskilda villkor?

För att kunna ansöka om
bidrag från Luleås
fritidsnämnd måste din
förening utse en person
som ansvarar för
föreningens ansökningar.
Denna person ska
rapporteras in till
fritidsförvaltningen.

Vid nyanskaffning eller byte av lokal måste
alltid prövning göras.
Föreningens kostnader måste styrkas med
verifikat innan bidraget betalas ut.
Detta ska göras digitalt senast den
15 december varje år.
Kontroll kommer att göras på samtliga ansökningar utifrån fastställda kriterier.

Alla bidrag från Luleås fritidsnämnd ansöks
elektroniskt via Interbook på kommunens
hemsida. Så här går det till:
1. Styrelsen utser en behörig person.
2. Protokollutdrag med personens namn
och e-postadress skickas till
fritidsförvaltningen på fritid@lulea.se
3. Personen får användarnamn
och lösenord till vårt digitala
bidragssystem Interbook och föreningen
kan börja göra sina ansökningar.
www.lulea.se/bidrag

Utbetalning?
Utbetalning kan ske upp till två gånger per
år (augusti och december) senast 1 månad
efter föreningens redovisning av sina kostnader.
Föreningens kostnader redovisas digitalt
med verifikat senast den 15 december varje
år.

···Sammanfattning allmänna bestämmelser för bidrag···
• För att ha rätt till bidrag ska föreningen valt en styrelse, antagit stadgar och haft
verksamhet inom Luleå kommun i minst sex månader före bidragstillfället.
• Föreningar som ingår i samverkande organisation kan söka bidrag via den.
• Ansökan ska göras digitalt via Interbook av en behörig person utsedd av föreningens
styrelse.
• Föreningen ska varje år uppdatera sin verksamhetsinformation i Interbook.
Det ska bland annat framgå det samlade belopp som medlemsavgifterna uppgått till.
Med start 2016 ska även verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning
samt revisionsberättelse från årsmötet skickas in digitalt.
• Ansökan som skickas in efter sista ansökningsdatum kommer att avslås.
• Beviljat bidrag utbetalas endast till föreningens plus- eller bankgiro.
• Om kommunen har en fordran på föreningen kommer denna att regleras innan
beviljat bidrag utbetalas.
• Bidrag beviljas inte av fritidsnämnden om föreningen får bidrag av annan kommunal verksamhet för liknande syfte. Ansökan prövas då inte av fritidsnämnden.
• Fritidsnämnden har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran är föreningen skyldig att lämna in redovisning och övriga handlingar som fritidsnämnden
anser är nödvändiga för kontrollen.
• Om en förening lämnar oriktiga uppgifter i sin ansökan eller på annat otillbörligt sätt
försöker få bidrag kan föreningen stängas av från möjligheten att få bidrag.
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att ansökan grundats på oriktig uppgift, är föreningen på begäran skyldig att omgående återbetala bidraget.
• Bidragens belopp kan höjas eller sänkas beroende på omfördelning inom de kommunbidrag som fritidsnämnden får sig tilldelat av kommunfullmäktige.
(Fastställdes av fritidsnämnden 2015-09-16. För fullständiga bestämmelser se www.lulea.se/bidrag)

Här kommer en bild

Checklista för egna verksamhetslokaler
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Styrelsen utser en person som ansvarar för bidragsansökningar.
Protokollutdrag med personens namn och e-postadress skickas till
fritidsförvaltningen på fritid@lulea.se.
Personen får användarnamn och lösenord till vårt digitala
bidragssystem Interbook.
Bidragsansökan kan göras under hela året dock senast 15 december
innevarande år.
Redovisning av året sker senast den 15 december med digitalt inskickade
verifikat på kostnaderna.
Utbetalning kan ske två gånger per år (augusti och december) senast
1 månad efter föreningens redovisning.

Kontakta oss gärna:
Telefon 0920-45 30 00
E-post fritid@lulea.se
Besöksadress: Skomakargatan 35, 2 tr

Vi gör bra fritid ännu bättre!

