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Förslag till KS gällande driftbidrag samlingslokaler 2017 
 

Lokal Bidrag Konto 

 
Robertsfors, Centrumhuset         0 kr   
 

IFK Åkullsjön 19.000 kr Bg 5770-3845 
 

Flarkens Folketshus 19.000 kr Bg 463-7351 
 

Bygdeå Bygdegård 17.000 kr Bg 445-1639 
 
Överklinten Folketshus 17.000 kr Bg 522-8267 

 
Ånäset, Tingshuset 19.000 kr Bg 186-4164 

 
Granån-Jomarks Bygdegård   6.000 kr Bg 5862-0345 
 

Kålaboda Samlingslokal   3.500 kr Bg 361-7438  
 

Norums Bygdegård   3.500 kr Bg 804-1550 
 
Sikeå, Träffpunkten   3.500 kr Bg 5329-2801 

 
Brände Byastuga   2.500 kr Pg 850467-2 

 
Buafors, Strandstugan   2.500 kr HB 6264-826859348 
 

Gumboda, Lokalen   2.500 kr Pg 506053-8 
 

Rickleå Föreningshus   2.500 kr 7915-30-04671 
 
Yttre Åkulla Bygdegård   2.500 kr Pg 603-6503  

 
Djäkneboda Byaförening   2.500 kr 549-8241 

 
 

 
Summa bidrag samlingslokaler: 122 500 kr  
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Not. 2017 

Inga nya ansökningar, vi utgår från föregående år som godkändes i KS 2016 

(Dnr 9016/226.109) enligt not 2016 nedan. Förslag är att detta godkänns i KS via 

AU varje år men att befintliga samlingslokaler ansöker om detta vartannat år för 

att få uppdaterad information. Förändringar i form av nedlagda samlingslokaler 
eller nya samlingslokaler ska rapporteras in löpande. 
 

Not. 2016 
 

Berättigade till bidrag är de samlingslokaler som ansökt via formuläret ”ANSÖKAN 

OM DRIFTBIDRAG SAMLINGSLOKALER” och dessutom har lämnat in fullständig 

årsredovisning, allt enligt ”Policy föreningsbidrag Robertsfors kommun 2015”. 
Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka lokaler som ska vara berättigade till 
föreningsbidrag, samt storleken på bidraget. 

 
Tydlig information har gått ut gällande vad som krävs för att vara 

bidragsberättigade och ansökningsdatum. Aviseringen har gjorts via Robertsfors 
kommuns hemsida och annons i mellanbygden. 2015 Informerades detta även 
via telefon och mail till merparten av dessa som tidigare fått bidraget.  

 
Bidragsersättningen är baserad utefter en modell, som i den information jag har 

mig tillhanda kallas för ”Piteåmodellen” och innebär att man tittar på lokalernas 
kvadratmeter yta, antal boende i byn, upptagningsområdets storlek, verksamhet 
i lokalen, omsättning med mera. 

 
Ersättning för kvadratmeterytan är följande, (inom parantes är Piteå´s bidrag) 

1-100 kvadratmeter – 25 kr/m2 (100 kr/m2) 
101-200 kvadratmeter – 10 kr/m2 (30 kr/m2) 
201-300 kvadratmeter – 5 kr/m2 (12 kr/m2) 

 
Efter denna uträkning delas lokalerna in i 2 nivåer och 5 bidragsgrupper utefter 

storleksordning och vilka lokaler för arrangemang som inte enbart är av lokal 
karraktär. Nivå 1 har då ett extra bidrag på 13000 kr och 15000 kr. Fördelningen 
av 2016 års bidrag är baserade på tidigare års fördelning. 

 
Bifogar även ett underlag från tidigare år ”Redovisning av samlingslokaler i 

Robertsfors kommun och hur bidraget ser ut”. Detta är vad vi har att utgå ifrån 
när vi sätter dessa bidrag. 
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Nya ansökningar/nya lokaler 2016: 
  
IFK Åkullsjön har ansökt om detta driftbidrag gällande lokalen ”Hällisgården”. 

Hällisgården borde då automatiskt hamna i Nivå 1 och bidragsgrupp 2. Det vill 
säga 17000 kr eller 19000 kr. Överlåter beslut om detta till KS. 

 
Djäkneboda byaförening har ansökt om detta driftbidrag gällande lokalen 
”sjöstugan”. Sjöstugan borde rimligt hamna under Nivå 2 och bidragsgrupp 5. 

Det vill säga ett bidrag på 2500 kr. Överlåter detta beslut till KS. 
 

Avsatt budget för driftbidrag till samlingslokaler är 111 000 kr.   
 

Ansökta driftbidrag exklusive Hällisgården och Sjöstugan som är i år nya 
ansökningar så uppgår bidragen till en summa av 101 000 kr. 
 

Ansökta driftbidrag inklusive Hällisgården och Sjöstugan så uppgår 
bidragssumman till 120 500 alt. 122 500 kr totalt. 

 
De samlingslokaler som ej inkommit med ansökan beviljas ej bidrag. 
 

 
 

 
I tjänsten  
 

Johan Eriksson  
  


