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Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler 
 
Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-29 § 89 

 
Bildningsnämnden ger bidrag till föreningsdrivna samlingslokaler avsedda för 
allmän uthyrning. Bidragens syfte är att behålla och utveckla naturliga 
mötesplatser med god tillgänglighet inom hela kommunen. För att uppnå detta 
ska bildningsnämnden verka för att följande allmänna samlingslokaler finns: 

 
- Torsås, Torsås Folkets Husförening 
- Torsås Bygdegårdsförening 
- Slätafly Byalag 
- Skruvemåla skolrotes byggnadsförening 
- Strömby Byalag 
- Gullabo, Gullabo Bygdegårdsförening 

 

För att anses som en allmän samlingslokal gäller följande: 
 

1. Lokalen ägs eller disponeras av förening med syfte att förvalta och hyra ut 
lokalen. 

 
2. Lokalen hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets 

a. möten 
b. studieverksamhet 
c. kulturell verksamhet 
d. fritidsverksamhet 
e. förströelse 
f. annan liknande verksamhet.  

 
3. Lokalen är öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga 

villkor. 
 

4. Föreningens verksamhet ska vila på demokratisk grund och värderingar. 
 

Driftbidrag kan utgå till föreningar med säte i Torsås kommun 
som uppfyller kraven: 

 
1. Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten.  

 
2. Lokalen har eller bedöms få allsidig användning. 

 

3. Lokalen ska vara av god standard. 
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4. Föreningen ska arbeta utan vinstsyfte. 
 

5. Föreningen ska ha stadgar antagna av dess årsmöte, styrelse med minst 
fem ledamöter samt kassaförvaltning. 
 

6. Till ansökan bifogas föregående års årsmötesprotokoll, verksamhets-
berättelse, bokslut och revisionsberättelse samt planerad verksamhet. 
  

7. Av verksamhetsberättelsen ska framgå uthyrningsfrekvensen. 
 

8. Ansökan om bidrag ska vara bildningsnämnden tillhanda senast 1 april det 
år ansökan avser. För sent inkomna ansökningar behandlas ej. 
 

9. Ansökan får endast avse ett år. 
 

10. Bidrag utbetalas en gång per år till föreningens plusgiro- eller 
bankgirokonto. 
 

11. Bidragets storlek prövas årligen av bildningsnämnden.  
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