Ansökan om Anläggningsbidrag

KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Föreningsstöd

Läs igenom bestämmelserna för anläggningsbidrag. Dessa finns
på baksidan av denna blankett. Kontakta gärna
kommunstyreletkontoret för information, tel 0278-251 37
Ansökan skall vara kommunstyrelsekontoret tillhanda senast 1
maj Blanketten får endast avse en anläggning/fastighet
Information om behandling av personuppgifter på sista sidan.

Föreningens namn

Plusgiro

Gatuadress

Bankgiro

Postadress
E-post
Ansluten till riksorganisation

Föreningens ansökan avser senast avslutade räkenskapsår tiden
Från
Till

Kontaktman för ansökan

Tel. dagtid

Gatuadress

Tel. bostad

Postadress
E-post

Undertecknade har tagit del av bidragsbestämmelserna och verifierar härmed riktigheten av i
denna ansökan lämnade uppgifter.
Ort och datum
Av styrelsen utsedd firmatecknare

Kommunstyrelsen noteringar

Namnförtydligande

Uppgifter om anläggningen/lokalen
Anläggningens namn

Tel.

Gatuadress
Postadress
Typ av anläggning
Kontaktperson/uthyrning av anläggningen genom

Tel. bostad

Gatuadress

Tel. arbete

Postadress
E-post

Möjligheter till aktiviteter på anläggningen/lokalen
……………………………………………………………………………………………………………………

Lokalen utnyttjas främst för
……………………………………………………………………………………………………………………

Årsomfattning av nyttjande/uthyrning
……………………………………………………………………………………………………………………

Uthyrningstider
……………………………………………………………………………………………………………………
Anläggningens/lokalens storlek
……………………………………………………………………………………………………………………
För hyresgästen disponibel utrustning
……………………………………………………………………………………………………………………

Antal toaletter
Besökare/månad

Antal omklädningsrum

Antal duschar

Nyttjandetillfällen/månad

Antal bastur
Därav med entré

Övriga uppgifter

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

Ekonomisk redovisning
Uppgifterna skall omfatta anläggningens/lokalens kostnader och intäkter från senast avslutat verksamhets/räkenskapsår, samt budget för kommande verksamhetsår.
Kostnader

Bokförda kostnader
från avslutat
räkenskapsår

Beräknade kostnader
för kommande
verksamhetsår

Kultur- och fritidsnämndens noteringar

Underhållskostnader
Räntor på lån för anläggningen
Försäkringar för anläggningen
Värme/elkostnader
Vatten/avloppsavgifter
Snöröjning
Sotning/sophämtning
Städkostnader
Vaktmästarkostnader, ej lönebidrag
Vaktmästarkostnad, lönebidrag eller
motsvarande, nettokostnad *
Övriga kostnader, specificeras

Summa kostnader

0

0

0

0

0

0

Intäkter
Från anläggningen/lokalen
Hyror

Summa intäkter

Summa nettokostnader
Kostnader minus intäkter
Taxeringsvärde för anl./lokalen kr.

* Lönebidragsanställda el. motsvarande

Skulder på anl./lokalen kr.

Antal anställda

Antal årsanställda

Lönebidrag eller motsvarande kr.
Föreningens nettokostnad för lönebidragsanställda motsvarande under året kr.

Utbet. bruttolön kr.

Anläggningsbidrag
Ändamål
Anläggningsbidraget avser att täcka del av kostnaden för driften av föreningsägda, eller av förening
förvaltade anläggningar i form av idrotts-/friluftsanläggning, hembygdsgård, samlingslokal eller annan
föreningsanläggning för verksamhet.
Villkor
För att förening skall kunna erhålla anläggningsbidrag bör samråd med kommunstyrelsekontoret ske
innan föreningen tecknar bindande kontrakt om byggande, inköp eller
förvaltande av fastighet/anläggning. Kommunstyrelsen fattar därefter beslut om
bidrag skall utgå.
Anläggningen skall vara allmännyttig, såtillvida att den är möjlig att hyra för andra föreningar, skolor
etc. samt att verksamhet bedrivs i lokal/anläggning.
Förening som drabbas av höga investeringskostnader för anläggning under året, genom
haverier eller andra orsaker som inte kunnat förutses, kan erhålla förskott på kommande års bidrag, max
50%, för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.
Bidrag
Bidraget baseras på anläggningens bruttodriftskostnader avseende kostnader för följande:
löpande underhåll, räntekostnader, försäkringar, skatt, värme, vatten ,el, sotning,
sophämtning, snöröjning samt personalkostnader för anläggningens skötsel, vaktmästeri.
Bidragsgrundande för vaktmästare är de faktiska personalkostnaderna minskade med ev.
bidrag i form av arbetsmarknadsersättningar.
Det maximala bidraget som utbetalas är föreningens nettodriftkostnad för anläggningen, vilket är
bruttodriftkostnaden minskat med anläggningens hyresintäkter, räntebidrag etc.
Bidrag för drift av anläggningar kan utgå efter kommunstyrelsens prövning. Kommunstyrelsen har att
efter varje enskild ansökan ta ställning till de faktiska
behov som föreligger för anläggning etc. inom det geografiska området.
Bidrag kan utgå till anläggningar enligt följande:
idrotts-/friluftsanläggning, hembygdsgård, samlingslokal eller annan föreningsanläggning för
verksamhet som nämnden anser värd att stödja.
Ansökan
Ansökan skall göras på särskild blankett och vara kommunstyrelsekontoret tillhanda senast den 1 maj.
Varje blankett får endast avse en anläggning.
Ansökan skall omfatta samtliga kostnader och intäkter för anläggningen under det senast avslutade
verksamhetsåret/räkenskapsåret.
Ansökan skall kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en
kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer.
Information om behandling av personuppgifter.
Bollnäs kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi
samlar används endast för att behandla din ansökan. Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina
personuppgifter till externa parter.
Personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ärende. Svenskt regelverk
kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig
eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
bollnas@bollnas.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se. För mer
information se www.bollnas.se

