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Syfte  

Utifrån kommunens vision skall hela kommunen vara en attraktiv plats med ett hållbart 

boende och en unik livsmiljö. Mötesplatser och samlingslokaler är viktiga förutsättningar för 

ett gott liv och ger goda förutsättningar att skapa mötesplatser och sociala miljöer i 

närsamhället som får människor att må bra, känna trygghet och ta ansvar för sin bygd och 

samlingslokal. Därför vill Nordmalings kommun via ett investeringsstöd skapa förutsättningar 

för en fortsatt upprustning av samlingslokaler i kommunen   

§ 1  

Kommunalt investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan lämnas till ombyggnad, 

standardhöjande reparationer, energieffektivisering eller tillgänglighetsskapande åtgärder. En 

förutsättning för kommunalt stöd är att den sökande även beviljats stöd från Boverket, 

Jordbruksverket eller övriga projekt som kräver offentlig medfinansiering. Det kommunala 

bidraget ska vara ett ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30 procent av 

det bidragsunderlag som berättigar till det statliga bidraget, dock maximalt belopp på 200 000 

kr.   

  

Om bidrag inte beviljas från boverket kan kommunen pröva ansökan enlig paragraf 3. 

Beslutande myndighet är kommunstyrelsen.   

  

Bidrag kan även sökas till åtgärder för att anpassa allmänna samlingslokaler till ungdomars 

kultur- och fritidsformer. Stöd kan också lämnas för andra verksamhetsutvecklande insatser i 

sådana lokaler som främjar samma syfte.   

§ 2   

En samlingslokal måste uppfylla vissa krav för att anses som allmän. Med allmän 

samlingslokal menas en lokal som på en ort ägs eller disponeras av ideella organisationer och 

är öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, 

förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Exempel på allmänna 

samlingslokaler är bygdegårdar, folkparker, Folkets Hus, IOGT-NTO-lokaler och andra 

föreningsdrivna lokaler som används allsidigt.   

  

§ 3   

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 

måste även vara fristående från kommunen och från kommunala företag. Den sökande ska 

även äga sin lokal eller ha ett långsiktigt nyttjanderättsavtal  



  

  

 

 

§ 4  

Ett projekt får inte påbörjas innan man fått beslut om bidrag. I enstaka fall, om det finns 

synnerliga skäl, kan emellertid projekt som påbörjats före beslut få bidrag. Frågan om det 

fanns synnerliga skäl för påbörjande bedöms i samband med att bidragsansökningen prövas.   

  

Vanligtvis ska arbetet vara slutfört inom ett år från det att bidrag beviljats för 

tillgänglighetsskapande åtgärder och inom två år för övriga projekt. Bidrag betalas ut efter 

projektets färdigställande.   

§ 5  

Bidrag söks hos 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. Ansökan till kommunen kan ske 

löpande under året.   

  

Följande handlingar skall lämnas in till kommunen   

• Utredning om lokalens användning och om föreningslivet på orten   

• Översiktlig åtgärdsbeskrivning   

• Ritningar   

• Kostnadssammanställning   

• Finansieringsplan för projektet och driftskalkylen för lokalen   

• Årsredovisning och verksamhetsberättelse   

  

En förutsättning för att bidrag enlig detta reglemente ska kunna beviljas är att medel finns 

budgeterade. Detta medför också att det kanske måste göras prioritering mellan 

ansökningarna utifrån behovet av lokalen som allmän samlingslokal.   

  

Kommunen prövar årligen i samband med budgetarbetet stödet till allmänna samlingslokaler.   

§ 6  

Boverket kan bevilja 100% ekonomiskt stöd för tillgänglighetsanpassade åtgärder med 

sammanlagt 200 000 kr underförutsättning att anpassningen inte ingår i bidragsunderlag för 

övriga delar.   

  

Exempel på tillgänglighetsskapande åtgärder är:   

• anpassning av hygienutrymme   

• ramp eller lyftplatta   

• installation av hiss   

• installation av hörslinga   

• justering av trösklar   

• biluppställningsplats för rörelsehindrad   

 

 

 



  

  

 

 

§ 7  

Boverket kan även lämna bidrag för hela kostnaden för åtgärder för att anpassa allmänna 

samlingslokaler till ungdomars kultur och fritidsformer.   

Mer information och blanketter för ansökan till boverket finns på www.boverket.se  

  

  


