Hantering av personuppgifter: När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos
kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda
blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: www.svalov.se/personuppgifter

Ansökan om lokalbidrag kan göras löpande under året och
skickas till Svalövs kommun, märkt ”lokalbidrag”.

ANSÖKAN OM LOKALBIDRAG

För Svalövs kommuns anteckningar:

Datum:

Föreningens namn

Föreningens org.nummer

Föreningens plusgiro-/bankgirokonto

Kontaktperson

Tfn (dagtid)

Tfn (kvällstid)

Kontaktpersonens utdelningsadress

Postadress

E-postadress & ev. hemsideadress

Bidragsansökan avser kostnader för:
Hyra/Arrende ☐

Försäkringsavgifter för fastigheten ☐

Förbrukningsavgifter ☐

Lokalbidrag
Egen lokal ☐

Hyrd lokal ☐

Lokalens adress

Tillfälligt hyrd lokal☐

Arrende ☐

Hyresvärd

Kostnad

Typ av försäkring

Kostnad

Typ av förbrukningsavgift

Kostnad

Försäkringsavgifter
Försäkringsbolag

Förbrukningsavgifter
Leverantör

Bifoga kvitto på erlagda kostnader.
Med förbrukningsavgifter avses el-, vatten-, avlopps- och sophämtningsavgifter
Underskrifter
Ordförandes underskrift

Sekreterares/Kassörs underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

268 80 Svalöv

Herrevadsgatan 10

0418-47 50 00

Utdrag ur Svalövs kommuns bidragsbestämmelser, KFS 1997:2,
senast reviderade av välfärdsutskottet 2011-11-08 § 54
2.2 Lokalbidrag
Avtal om förhyrning av fast lokal ska i samtliga fall godkännas av verksamhetschef fritid för
att lokalbidrag ska kunna utgå. Avtalen om fast förhyrning av lokal ska tecknas mellan
hyresvärd och berörd förening. Bidraget avser att stödja föreningar som hyr lokal eller
utomhusanläggning i Svalövs kommun. Föreningen äger rätt att erhålla bidrag med högst 80
% av de faktiska kostnaderna för egna eller förhyrda lokaler och anläggningar, dock med för
närvarande högst 10 000 kronor per år. Med faktiska kostnader avses hyra, arrende,
försäkringar kopplade till lokalen/anläggningen samt förbrukningsavgifter. Bidraget utbetalas i
efterskott när föreningen inkommit med verifikationer/kvitto som styrker kostnaderna.
Riktigheten av lämnade uppgifter från föreningen ska bestyrkas av ordförande och endera
sekreterare eller kassör. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att
föreningen avstängs från fortsatt bidragsgivning. Förening som för utövandet av sin
verksamhet måste hyra lokal utom kommunen kan erhålla lokalbidrag enligt ovan.
Maxbeloppet för lokalbidrag fastställs årligen av välfärdsutskottet.
Lokal eller anläggning i förenings ägo och för vilka lokalbidrag utgår ska också i möjligaste
mån kunna upplåtas till andra föreningar.
Bidragsberättigad förening som tillfälligt hyr kommunala lokaler (idrottshallar, skolor,
gemensamhetslokaler i särskilda boenden) betalar ingen hyra för detta.
Ansökningstid:
Lokalbidrag kan sökas löpande under året.

Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

268 80 Svalöv

Herrevadsgatan 10

0418-47 50 00

