
Sid …….. av …….. 

LK 2344 utg 1 (februari 2009) 

 
                      Kultur- och fritidskontoret 

ANSÖKAN OM LOKALBIDRAG 
som avser föregående kalenderår 

 
   Kommunalt ID-nr 

         
 

Förening 

      
c/o  Adress 

            
Postnummer och postadress 

      
Uppgiftslämnare Telefon arbete Telefon bostad 

                  
E-postadress Mobiltelefon 

            
 
OBS! Lokalbidrag kan endast sökas för den hyra som avser ungdomsverksamheten. 
Se även bif. Information. 
 

Lokaluppgifter, inkl. adress 
(3)  Vuxenverks. 

Hyreskostnad 
(21 år o äldre) 

Ungdomsverks. 
Hyreskostnad 

(7 - 20 år) 

Övr. kostn.  för 
ungdomsverks. 
(el/värme/städ) 
Ej tfn-abonnem. 

(1)  Total hyres- 
kostnad för 

ungdomsverks. 
(7 - 20 år) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Total hyreskostnad för bidragsberäkning       

 
(2) Bilagor obligatoriskt 
OBS! Intyg från hyresvärd eller kopior på erlagda lokal- och/eller övriga lokalkostnader måste insändas för att 
bidragsansökan ska kunna behandlas. 
 

Underskrift 
Ort och datum 

      
Ordförande Namnförtydligande 

       

 
Insändes till  Linköpings kommun   Senast den 1 april
  Kultur- och fritidskontoret, Föreningsbidrag 
  Apotekaregatan 13  
  581 81 LINKÖPING   
 

Kommunens noteringar 
Bidragsnummer Belopp 75% Medl  



 

 

 
                   Information, Ansökan om lokalbidrag 

 
 
 

(1) Hyresbelopp som redovisas på blanketten ska ha betalats under det år som ansökan 
avser. 
 

 Bidrag utgår inte till hyra av lokal då entréavgift erlägges eller då driftbidrag erhålls för 
lokalen 
 
 
 
 

(2) Bilagor på erlagt hyresbelopp ska alltid bifogas. 
 
Bokningsfakturor från Linköpings kommun 
Föreningar som får många fakturor från Linköpings kommun kan istället för 
fakturakopior bifoga en förteckning innehållande ungdomsverksamhetens (7-20 år) 
lokalkostnader. Förteckningen ska innehålla: 
  
 Fakturanummer 
 Anläggning 
 Belopp 
 Betalningsdatum 
 
 
 
 

(3) Endast i de fall en faktura ska fördelas på vuxenverksamhet respektive 
ungdomsverksamhet (7-20 år) behöver den tas upp. 
 
Fakturor som till 100% avser hyreskostnad för verksamhet för deltagare 21 år och äldre 
ska således inte redovisas  på blanketten 
 
 
 
Se även villkoren i broschyren ”Föreningsbidrag” 
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