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Ändamål 
Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar 
inom sitt verksamhetsområde. Bidraget är avsett för ny-, till-eller ombyggnad av 
föreningsägd anläggning eller lokal samt inköp av maskiner och inventarier. 

Villkor 
För att kunna söka investeringsbidraget måste föreningen: 

• Uppfylla de allmänna krav som anges i regel för föreningsbidrag.   

• Anläggningen ska ligga i kommunen. 

• Eget arbete får upptas med max 20 % av investeringskostnaden. 

• Varje ideellt arbetad timma värderas till 220 kr. 

• Bidraget ska sökas innan investeringen har påbörjats.  

• Kostnaden för projektet ska vara över 15 000 kronor. 

Bidrag 
• Maxbidraget är 300 000 kr och 30 % av totalbeloppet. Investeringar där 

bidraget överstiger 300 000 kronor behandlas separat av 
kommunstyrelsen.  

Ansökan 
Ansökan görs via kommunens e-tjänst för föreningsbidrag senast den 15 
september. Ansökan skall innehålla följande:  

• Beskrivning och motivering till investeringen 

• Statistik om medlemmar, sammankomster med mera. 

• Ritning eller skiss på anläggningen  

• Offert eller kostnadsberäkning  

• Finansieringskalkyl redovisade ev. lån, bidrag och eget arbete 
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• Driftskalkyl 

• Gjorda ansökningar till andra bidragsgivare  

• Kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal  

Beslut 
Samtliga ansökningar om investeringsbidrag behandlas vid kommunstyrelsens 
sammanträde i november månad. Investeringarna prioriteras mot varandra och de 
ansökningar som inte ryms inom av kommunfullmäktige anslagna medel avslås och 
ny ansökan kan göras. 

Vid fördelning av investeringsbidrag sker en sammantagen bedömning av inkomna 
ansökningar.  De områden som ligger till grund för denna bedömning, utan 
inbördes rangordning, är: 

• Föreningens försök att söka bidrag även från annat håll. 

• Föreningens egeninsats till investeringen. 

• Tidigare beviljade investeringsbidrag. 

• Antalet deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet föregående år. 

• Antal barn- och ungdomsmedlemmar samt totalt medlemsantal. 

• Projekt som innehåller energibesparande-, miljö-, brandskydds- eller 
tillgänglighetsåtgärder. 

• Föreningens ekonomi.  

Utbetalning 
Utbetalning sker efter redovisning och eventuell slutbesiktning när investeringen är 
klar, dock senast tre år efter beslut. 
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