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SÄRSKILDA REGLER FÖR LOKALÄGANDE FÖRENINGAR  

(antaget av Kommunfullmäktige 2011-12-19, § 251) 

Se även anslagsregler, ”Kommunala anslag till föreningar”. 

 

 De lokalägande föreningarna får stöd av kommunen för samlingslokaler i 

kommunen. De ska vara tillgängliga för alla i kommunen verksamma 

organisationer och grupper med organiserad verksamhet, som fungerar  

utifrån demokratiska principer. 

 

 Bedömningen för anslag, som kommunen baserar sig på, är driftskostnader, 

aktivitet/uthyrning och att lokalen är viktig för kommunens innevånare i 

respektive ort. 

 

 De lokalägande föreningarna i Vimmerby kommun är: 

 

Frödinge Bygdegård 

Sveasalen, IOGT-NTO Vimmerby 

Locknevi Bygdegård 

Storebro Byggnadsförening 

Tuna Bygdegård 

Vimmerbyparken 

IOGT-NTO Toverum 

Ytterbo Bygdegård 

Brantestad Intresseförening 

 

 Överenskommelse finns mellan Vimmerby kommun och den lokalägande 

föreningen. Överenskommelsen gäller i 2 år och därefter 1 år i taget. Möten 

sker varje år mellan kultur- och fritidsenheten och de lokalägande 

föreningarna.  

 

 Anslag betalas ut till lokalägande föreningar för driftskostnader. Med 

driftskostnader avses el-, vatten-, renhållnings-, sotnings-, försäkrings- och 

uppvärmningskostnader. Samtliga kostnader ska redovisas skriftligt med 

ansökan och kunna hänvisas till den ekonomiska rapporten.  

 

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk rapport ska lämnas 

till fritidsenheten efter årsmötet varje år. Från och med 2016 ska även 

årsprotokoll inlämnas, där det framgår vem/vilka styrelsen har utsett som 

firmatecknare för föreningen. Samtliga dokument ska sedan diskuteras vid 

det årliga mötet. Revisor eller liknande, som undertecknar revisions-

berättelsen, ska ange sin titel och får inte sitta i föreningens styrelse. 

 

     Se baksidan 



 

 Dessa föreningar kan också få ett investeringsbidrag på högst 30 % vid 

särskilda behov och av kommunen godkända kostnader. En förutsättning för 

kommunalt investeringsbidrag är att kommunen har godkänt det planerade 

arbetet och kostnader innan arbetet påbörjas. Bidraget ges i första hand för 

minskade energikostnader eller bättre miljö för föreningen. Bidraget betalas 

ut mot uppvisande av fakturor och kvitton.  

Ansökan om investeringsbidrag ska inlämnas till Kommunstyrelsen senast 

den 30 april varje år för utbetalning av bidrag nästkommande år. 

 

 Vid förändringar i verksamheten hos föreningen och större förändringar av 

anslaget från kommunen ska detta meddelas i god tid. 

 

 Kommunstyrelsen har rätt att besluta om återbetalning av anslag som 

utbetalats på felaktig grund. 

 

 

Vid eventuell överklagan av beslut kring anslag, ska skriftlig anmälan ske till 

kommunstyrelsen. 
 

 

Extra anslag, förutom anslag enligt avtal, är fryst under 2015 och 2016. Detta 

gäller även under 2017, 2018 och 2019. 

Beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-15, § 99 och 2015-03-09, § 29.  

Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-28, § 240. Beslut i KS 2018-11-13, § 261. 

 

Eventuellt inkomna ansökningar gällande frysta bidragsformer kommer att behandlas 

av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 30, att häva frysningen av 

investeringsbidraget under 2018. 

 

Reglerna gäller från och med 2019-01-01. Se även anslagsregler, som gäller även de 

lokalägande föreningarna. 


