”Det betyder nog allt tror jag,
någonstans att bara hänga”
Sandra, 24 år

En plats att
mötas på
Sök Boverkets
bidrag för allmänna
samlingslokaler

Boverket ger bidrag till allmänna samlingslokaler
och nu satsar vi extra på vissa bostadsområden
och stadsdelar och på lokaler för ungdomar. Särskilt
prioriterade är lokaler i storstäderna. Boverkets
bidrag kan sökas av ideella föreningar, stiftelser och
aktiebolag som:
•
•
•

Verksamhetsutvecklingsbidrag
Gör plats för ungdomarna!
Verksamhetsutvecklingsbidrag kan sökas för
•

äger sin egen lokal eller har nyttjanderättsavtal
har ekonomiska förutsättningar att driva lokalen
respekterar demokratiska principer

•

•

•

Investeringsbidraget

•

att anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
att anpassa utomhusmiljön vid samlingslokalen till
ungdomsverksamhet
inköp av inventarier och utrustning till den planerade
verksamheten
tillgänglighetsanpassningar som görs i samband med
ungdomssatsningen
att stimulera till ungdomsverksamhet i lokalen

Rusta upp och förbättra lokalen!
Investeringsbidraget kan sökas för
•
•

•
•

åtgärder som höjer lokalens standard
nybyggnad, ombyggnad och inköp av en allmän
samlingslokal
energieffektivisering eller miljöförbättring
tillgänglighetsanpassning av lokalen

sista
ansökningsdag:

sista
ansökningsdag:

1 december

31 augusti

Tänk på att!

Vad är en allmän
samlingslokal?

•
•
•

Din lokal räknas som en allmän samlingslokal om den:
•
•
•
•

•

ägs eller drivs av ideella organisationer
kan utnyttjas allsidigt, det vill säga för många typer av aktiviteter
är en mötesplats som flera föreningar och andra har tillgång till
kan användas för spontana möten och sammankomster.

•
•

Påbörja inte projektet innan du har fått beslut om bidrag.
Att planera och ansöka tar tid.
Det är viktigt att lokalen är tillgänglighetsanpassad, vilket du
också kan få bidrag till.
Du behöver ta kontakt med kommunen för medfinansiering eller
ett yttrande.
Om du inte äger lokalen behöver du ha fastighetsägarens tillstånd.
Du kan inte få bidrag för det som tillhör det löpande underhållet
av lokal.

Vilken lokal drömmer du om?
7

På bilden ser du några exempel på vad ideella
föreningar, stiftelser och organisationer kan
söka pengar till hos Boverket:
1. Fast inredning, till exempel ett nytt kök.
2. Ombyggnad, målning, ventilation och annan
upprustning av lokalen.
3. Tillgänglighetsåtgärder som att anpassa toalett eller
sätta in ramper och hiss.
4. Fixa till uteplatsen, till exempel med fasta utemöbler
och utebelysning.
5. Ordna kreativa platser för ungdomar både i och
utanför lokalen, till exempel en scen eller graffittivägg.
6. Inventarier, till exempel soffor och teknisk utrustning
till mys- eller spelhörna.
7. Energieffektivisera lokalen, till exempel med solceller
eller bättre isolering.
8. Anställa en projektledare för att jobba med
ungdomsverksamhet i lokalen.
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Läs mer på
boverket.se
Planering

Du behöver gott om tid för att planera
din ansökan. Det är mycket du behöver
ta reda på, så räkna med att börja minst
ett halvår innan sista ansökningsdag.

Ansökan

Du ansöker på en särskild blankett som
finns på boverket.se. När du har skickat
in din ansökan kontrollerar Boverket
att allt stämmer. Sedan dröjer det
några månader innan du får besked om
ifall du har fått bidrag.

Boverket, september 2018. Upplaga 1. Tryck: AJ E-print AB. Antal exemplar 2000.
ISBN: 978-91-7563-590-3 - (PDF ISBN: 978-91-7563-591-0). Illustration: Tictac Interactive AB/Boverket. Foto: Johnér/Maskot

Genomförande
Du kan påbörja ett projekt när du har fått bidraget
beviljat men inte innan dess. För bidrag som ges för
byggnadsåtgärder i en lokal eller utemiljö betalas
pengarna ut först när projektet är avslutat och slutredovisat. För åtgärder som görs för att stimulera
ungdomsverksamhet i samlingslokalen, till exempel
för att anställa en projektledare, betalas bidraget ut
som ett förskott.

