1 (2)

Ansökan om lokalbidrag
Ansökan ska vara Lerums kommun tillhanda senast den 1 april året efter bidragsåret.
Bidragsår:
Föreningens namn

Föreningens kortnamn

Uppgiftslämnare

Plusgiro/Bankgiro

E-postadress

Telefonnummer bostad

Telefonnummer arbete/mobiltelefon

Lokal/Anläggning
Namn

Adress

Telefonnummer

Antal aktiva deltagare
Totalt antal aktiva deltagare den 31 december föregående år

Antal aktiva deltagare i åldern 7 - 20 år den 31 december föregående år

Bidragsberättigade kostnader
Tjänsteanteckningar

1. Bränsle- och elkostnader
2. Vatten, sotning och andra avgifter som
belastar anläggningen
3. Skatter och försäkringar
4. Hyra
5. Arrende
6. Räntor
7. Kostnader för förbrukningsmaterial
som är nödvändiga för skötsel av
anläggningen (specifikation skall
bifogas)
8. Reparationskostnader som är
nödvändiga för skötsel av anläggningen
(specifikation skall bifogas)
Summa kostnader
Intäkter

Hyror, arrenden
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Ovanstående uppgifter bestyrkes
Datum

Underskrift ordförande

Namnförtydligande

Datum

Underskrift kassör

Namnförtydligande

* Personuppgifterna kommer att behandlas i Lerums kommuns datasystem. Mer information finns på hemsidan www.lerum.se/personuppgifter
Postadress
Kultur och fritid
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/fax
0302-52 14 91
0302-52 11 18 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
larande@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Anvisningar
Lokalkostnadsbidrag

Föreningen beviljas bidrag till egna eller förhyrda lokaler och anläggningar för er ungdomsverksamhet. Från och
med 2007 betalas lokalbidraget i form av ett fast belopp per ungdom i åldern 7 – 20 år.
För att kunna följa upp hur detta fungerar, skall föreningen söka bidrag på samma sätt som tidigare. Kom ihåg att
uppge antal unga aktiva i åldern 7 – 20 år samt totalt medlemsantal.
De kostnader som avses är fortfarande kallhyra, uppvärmning, el, vatten, sotning, försäkringar samt vid ägd lokal
även räntor, skatter och löpande underhåll.
Kultur och fritid bestämmer årligen ett högsta belopp för lokalbidrag utifrån hur många föreningar som ansökt om
bidraget. Underlaget för ansökan om lokalkostnadsbidrag skall avse föregående års kostnader. Vid tveksamma fall
prövas kostnadernas skälighet i förhållande till verksamhetens omfattning.
Bidrag utgår ej för subventionerade lokaler uthyrda av Lerums kommun (exempelvis idrottshallar och
samlingssalar).
Ansökan inlämnas årligen senast den 1 april.
Se även generella bidragsregler.
Vid frågor kontakta Magnus T Carlsson, e-post magnust.carlsson@lerum.se, telefonnummer 0302-52 14 91
Blanketten skickas till
Lerums kommun
Kultur och fritid
443 80 LERUM

Märk kuvertet: Lokalbidrag

