
 

 

KOMMUNALT STÖD VID INVESTERINGAR FÖRENINGSANLÄGGNINGAR 

 

När en hos Kultur och Fritid registrerad, bidragsberättigad förening är i behov av investeringsmedel 

för ny/om/tillbyggnation av anläggning kan kommunalt stöd sökas.  

För att ett ärende ska kunna komma med i kommunens budgetarbete måste en ansökan inkomma 

senast den 15 september ett år för möjlighet till beviljat stöd två år därpå.  

Alla inkomna ansökningar samlas upp efter ansökningsdatum för att kunna skapa uppfattning om 

volym och möjliggöra eventuella prioriteringar.   

 

Riktlinjer 

Varje förening ska uppfylla följande grundkrav: 

• Uppfylla de krav som anges i kommunens riktlinjer för föreningsstöd. 

• Medlemmarna är huvudsakligen bosatta i kommunen. 

• Verksamheten är i princip öppen för alla. 

• Målsättningen är ideell. 

• Föreningen är ansluten till godkänd riksorganisation, om sådan finns. 

 

En ansökan ska innehålla följande: 

• Beskrivning av vad investeringen ska resultera i. 

• Kalkyl som möjliggör bedömning av rimlighet och i förekommande fall uppföljning av 

använda medel. 

• Redogörelse för hur mycket medel som föreningen själva står för eller en plan för hur 

föreningen ämnar arbeta med att öka sina intäkter genom exempelvis arrangemang för att 

kunna delfinansiera. 

• Det ankommer på föreningen att visa på effekten av investeringen och hur den 

överensstämmer med kommunens intentioner.  

 

Följande avgränsningar gäller: 

• Kommunen gör inga direktinvesteringar i annans fastighet. 

• Kommunen utreder möjlighet att gå i borgen för lån under förutsättning att en riskanalys om 

föreningens framtida betalningsförmåga genomförs. Sådan analys ska inkludera bland annat 

hur föreningen skapar framtida intäkter. 

• Amortering på lån eller jämförliga kostnader är ingen bidragsberättigad kostnad.  

• Kommunen stödjer räntekostnader och/eller ökade hyreskostnader hänförliga till lån som 

föreningen eller fastighetsägaren upptagit med anledning av investering som i övrigt uppfyller 

riktlinjerna.   

• Kommunen kans stå för delar av en investering under förutsättning att det påverkar många 

kommuninvånare i allmänhet och i synnerhet många barn och unga.  

 

Styrkedja 

Steg 1: Dialog ska föras mellan Kultur och Fritid och den förening som önskar ett riktat stöd.  

            Detta för att säkerställa att ansökan som sker är komplett och realistisk. Därtill erhåller  

            kommunen förhandsinformation om vad för typ av ansökan som kommer och kan  

            planera verksamheten utifrån det. 

Steg 2: Ansökan kommer in. 

Steg 3: Ansökan utreds i enlighet med ovan föreslagna riktlinjer och utifrån konsekvenser för   

             barn, ekonomi, verksamhet och juridik.  

Steg 4: Ärendet beslutas politiskt. 
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