
Bestämmelser om investeringsbidrag 
till organisationer

Syfte med bidraget
Målsättningen med kommunens investeringsbidrag till föreningar och organisationer är att 
ge förutsättningar att genomföra verksamhet som syftar till:

• att ge föreningsmedlemmar och kommuninvånare ett fritt och allsidigt val av 
aktiviteter utifrån egna intressen och värderingar.

• att bidra till kommunens utveckling genom att öka dess attraktivitet.
• att bidra till kommunens utveckling genom en förbättrad infrastruktur.
• att bidra till att förebygga och motverka missbruk.
• att bidra till en positiv miljöutveckling.
• att inte utesluta medlemmar eller invånare pga religion, politiska åsikter, etiskt 

tillhörighet eller sexuell läggning.
• att bidrar till ökad välbefinnande för personer med funktionshinder.

Investeringsbidrag kan utgå till förening som bidrag till nybyggnads-, förbättrings- och 
reparationsarbeten av egen eller förhyrd lokal eller anläggning. Föreningen ska ha 
långsiktig tillgång till lokalen/anläggningen. Investeringsbidrag kan även utgå för 
utrustning och maskiner som är knutna till lokalen eller anläggningen.

Bidragsberättigade föreningar
I bestämmelserna används beteckningen ”förening” som ett samlingsbegrepp för olika 
lokala organisationer, kretsar, avdelningar, klubbar etc.
Med förening avses sammanslutning med egen verksamhet, självständig ekonomisk 
förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

I övrigt gäller att kommunalt investeringsbidrag, enligt dessa bestämmelser, kan utgå till 
förening som med egen verksamhet och säte och stämma i Askersunds kommun eller i 
regionen, uppfyller följande villkor avseende ideell förening:

• Att föreningen har antagna stadgar, vald styrelse och ett namn.
• Att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till 

dess stadgar.
• Att arbetsinsatserna huvudsakligen ska utföras av medlemmarna på frivillig väg.
• Att föreningen har ett allmännyttigt ändamål i överensstämmelse med de ovan 

angivna målsättningarna.
• Att föreningen inte främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.
• Att föreningens inkomster används i det ideella arbetet.

Undantagna från bidrag är enligt dessa bestämmelser är riksorganisationer, läns- eller 
distriktsorganisationer, föreningar inom svenska kyrkan, föreningar knutna till skolan, 
ekonomiska föreningar, politiska vuxenföreningar, företagsklubbar, föräldraföreningar, 
villaföreningar, hyresgästföreningar samt föreningar vars huvudsakliga uppgift är att 
tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen.

Ansökan
Ansökan om kommunalt investeringsbidrag görs av föreningens huvudstyrelse på fastställt 
formulär. De uppgifter som ligger till grund för föreningens ansökan ska bevaras av 
föreningen i minst fem år. Bidrag som söks ifrån annat håll ska anges i ansökan. 



Ansökningsförfarande 
Ansökan görs till kultur- och fritidsnämnden. Till ansökan ska bifogas 
kostnadsberäkningar och beskrivningar/ritningar utförda av en branschkunnig person.  De 
uppgifter som ligger till grund för föreningens ansökan ska bevaras av föreningen i minst 
fem år. Bidrag som söks ifrån annat håll ska anges i ansökan. 

Investeringsbidrag ska sökas senast den 31 december året före det år investeringen ska 
genomföras. 

Bedömning och prioritering
Bidragsansökningar inkomna efter den 31 december kan kultur- och fritidsnämnden bevilja 
löpande under året under förutsättning att medel kvarstår i budgeten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen bör låta tekniska förvaltningen göra en teknisk och 
ekonomisk granskning av ansökan som underlag för bedömningen. 

Ansökan ska bedömas utifrån behovet att tillgodose föreningslivets behov. 
Barns och ungdomars behov ska särskilt beaktas. Prioriteringen görs utifrån en bedömning 
av kostnaden i förhållande till utnyttjandet, målgrupp mm. 
Eventuell tillgång till andra anläggningar på orten eller nära orten ska vägas in. 

Om organisationen sökt bidrag från annan för samma investering och det kommunala 
bidraget är en förutsättning för detta bidrag, ska detta vägas in. 
Bidrag utgår endast till den del av kostnaden som inte täcks av bidrag från annan. 

Bidrag utgår inte för investering som påbörjats före beslut om bidrag. Undantag kan 
medges vid oförutsedda händelser om kultur- och fritidsförvaltningen  kontaktas omgående 
efter det att händelsen inträffat. 

Utbetalning av bidrag
Utbetalning sker i förskott efter kultur- och fritidsnämndens beslut. Investeringsbidrag 
utgår endast till verifierade kostnader. Föreningen ska lämna en redovisning över 
verifierade kostnader snarast möjligt efter att investeringen slutförts. Erhållet bidrag får 
inte användas till annat än vad som angetts i ansökan. Bidrag som inte förbrukats ska 
återbetalas.

Särskilda villkor
Förening som erhåller investeringsbidrag förbinder sig till att medge kommunen och dess 
revisorer att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar, med den 
begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

Förening som erhåller bidrag förbinder sig även att underhålla och bruka den lokal, 
anläggning eller utrustning, som bidraget avsett, på ett sådant sätt att dess livslängd och 
skick optimeras.

Utlåning och borgensåtagande
Bestämmelser om finansiell utlåning och borgen finns i kommunens finanspolicy (KF 
2008-09-29 § 133). Av denna framgår att utlåning endast sker till helägda dotterbolag. 
Kommunal borgen lämnas endast till företag ingående i kommunkoncernen. I 
undantagsfall, efter särskilt beslut av kommunfullmäktige, kan borgen beviljas annan 
låntagare.

Antagen av kf 2011-03-28, §23, komplettering kufn 2013-02-13 §6
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