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Allmänna bestämmelser 

Kommunalt bidrag enligt dessa regler kan sökas av 
föreningar med säte och verksamhet i Habo kom
mun. 

Undantag: Även utomkommunala föreningar med 
betydelse för kommunen kan söka bidrag till sin 
verksamhet (Föreningsanslag). 

Som medlem räknas den som varit registrerad som  
edlem och betalat medlemsavgift under föregåen

de år.  Fritids- och kulturnämnden  kan efter särskild 
prövning medge undantag  från bestämmelserna  om 
medlemsregistrering. 

För att få grund-, lokalbidrag och aktivitetsbidrag 
måste föreningen ha minst 10 medlemmar i åldern 
5-25 år och ha  genomfört minst 10 bidragsberättiga
e aktiviteter per år. 

örening som beviljats bidrag ska ställa sina räken
kaper och redovisningshandlingar till förfogande för 
ranskning. Om oriktiga uppgifter lämnats kan 

bidragen få återbetalas. 

n förutsättning för att få bidrag är att all ungdoms
erksamhet bedrivs i en drogfri miljö. Varje förening 
om ansöker om bidrag till ungdomsverksamhet ska 
rligen tillsammans med bidragsansökan redovisa en 
olicy rörande föreningens strategi och förebyggande 
rbete mot droger. Om detta inte sker kan bidragen 
educeras eller helt utgå. 

nsökan om grundbidrag, lokalbidrag, aktivitets
idrag, driftsbidrag, investeringsbidrag och för
ningsanslag som kommer in inom 30 dagar efter 
nsökningstidens utgång prövas i varje enskilt fall. 
nsökan om kommer in senare berättigar inte till 
idrag. 

idragsblanketter finns på 
.habokommun.se 

ontaktperson: Pia Lindberg, tfn 036-442 8116 
 

Antagna av kommunfullmäktige 1986-05-29. 
Justerade 1989-02-23 Kf§l08, 1989-03-21 Fn §24, 1990-08-30 Kf§lO0, 1992-02-27 Kf§ll4, 1994-11-15 Fkn §64, 1995-03-21 Fkn § 25, 2002-09-03 Fkn §38, 2005-
10-18 Fkn § 44, 2007-04-10 Fkn §26, 2008-04-15 Fkn §25, 2010-06-17 Kf§58, 2013-02-19 Fkn §10, 2013-09-17 Fkn §50, 2013-11-19 Fkn §59, 2014-10-21 Fkn §37.  
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Grundbidrag  
65 kronor per medlem och år för medlem i åldern 
5-25 år.  
Uppgift om antalet medlemmar ska avse  
medlemsantalet i föreningen den 31 december  
året före ansökningsåret.  

Ansökan görs på särskild blankett senast den 31 
mars. 
Till ansökan bifogas: 
•  Verksamhetsberättelse  
•  Ekonomisk redovisning för närmast  

föregående redovisningsår  
•  Förslag till budget för nästkommande års  

verksamhet  
•  Drogpolicy  

Utbetalning sker under april månad. 

Aktivitetsbidrag
(LOK-stöd)  
35 kronor per aktivitet. 

Med aktivitet avses en ledarledd gruppaktivitet 
som anordnas av en förening, minst 5 deltagare 
i åldern 5-25 år, som pågår minst 60 minuter. En 
grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i 
mindre grupper för att få mer aktivitetsbidrag. 
Aktivitetsbidrag utgår inte för entrebelagda 
tävlingar eller kommersiella arrangemang. 

Ansökan görs 2 gånger per år, senast den 25 fe
bruari och den 25 augusti. 

Utbetalning sker i mars respektive september. 

Lokalbidrag  
Maximalt 4.500 kronor per förening och år för de 
faktiska kostnaderna för egen eller hyrd anlägg
ning och lokal där verksamhet bedrivs regelbun
det. 

Lokalbidrag utgår inte för hyreskostnader i kom
munala lokaler och anläggningar. 

Lokalbidrag och driftsbidrag kan inte utgå samti
digt. 

Ansökan görs på särskild blankett senast den 31 
mars och ska avse lokalkostnaderna året före an
sökningsåret. 

Utbetalning sker under april månad. 

Bidrag till föreningar
med verksamhet för  
personer med
funktionsnedsättning  
Bidraget kan sökas som projektbidrag för bland 
annat investeringar i tekniska hjälpmedel, ut
rustning, utbildning med mera och som särskilt 
aktivitetsbidrag för redan pågående verksamhet. 

Ansökan gör på särskild blankett senast den 31 
mars. 

Utbetalning sker under april månad. 
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Bidrag till integrations
insatser 
Bidraget kan sökas för insatser som främjar 
integration i det svenska samhället. 

Ansökan görs till fritids- och kulturnämnden när 
som helst under året. 

Bidrag till bespisning 
vid läger och �idrottsskolor -;(�-

Bidrag kan sökas för bespisning vid läger och 
idrottsskolor som vänder sig till flera än 
föreningens medlemmar, det vill säga en allmän 
inbjudan. Bidraget avser endast barn och ung
domar bosatta eller skrivna i Habo kommun. 
Bidragets storlek fastställs årligen av fritids- och 
kulturnämnden. 

Ansökan görs till fritids- och kulturförvaltning
en när som helst under året. 

Bidrag till utbildning i 
hjärt- lungräddning 
Bidraget kan utgå med 1 000 kronor per utbild
ningstillfälle och förening, maximalt vart tredje 
år. 

Ansökan görs till fritids- och kulturnämnden när 
som helst under året. 

Driftsbidrag för 
drottsanläggningar i

Driftsbidrag utgår med maximalt 85 procent av 
skäliga nettokostnader för drift och underhåll av 
föreningsägda eller arrenderade idrottsanlägg
ningar och lokaler. 

Bidragsberättigade kostnader: 
• Arrende 
• Kapitalkostnader för kommunalt borgens

belopp 
• Skatter och försäkringar 
• Energikostnader 
• Vatten, avlopp, soptömning och sotning 
• Övriga kostnader som avser den dagliga 

driften. 

Driftsbidrag och lokalbidrag kan inte utgå 
samtidigt. 

Ansökan görs på särskild blankett senast den 31 
mars och ska avse kostnaderna året före 
ansökningsåret. 

Utbetalning sker under april månad eller så snart 
alla redovisningar är klara. 
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Investerings bidrag 

Investeringsbidrag kan sökas av förening för att 
kunna genomföra nyanläggningar, I • ombyggnads
arbeten på fastigheter och anläggningar samt 
anskaffning av maskiner, I. : fordon och inventarier. 

För projekt med en totalkostnad överstigande 
250 000 kronor kan bidrag utgå med maximalt 
20 procent av 1 totalkostnaden. - Minst 20 procent 
av totalkostnaden ska täckas genom egen insats. 
Kommunalt borgensåtagande kan beviljas för 60 
procent av totalkostnaden. 

Kommunalt borgensåtagande beviljas inte för 
maskiner, fordon eller inventarier. 

Ansökan för projekt under 250 000 kronor görs 
till fritids- ' och I kulturnämnden på särskild -1 blan
kett senast den 31 mars året före bidragsåret. Till 
ansökan bifogas ritningar, kostnadskalkyl ' och I 

finansieringsplan. 

För projekt med en investeringskostnad som 
överstiger 250 I I 000 kronor ska preliminär ansö
kan lämnas till fritids- ' och I kulturnämnden senast 
den 31 mars två år före bidragsåret. 

Föreningsanslag 

Bidraget • • - - , kan sökas ,av -· I övriga ·-· · - • lokala föreningar som 
inte omfattas ;· . ,av - - .-andra - bidragsmöjligheter. • • -- - -; .. [ - 1 . Även 
utomkommunala -- _ f föreningar med betydelse för 

- - - J kommunen kan söka bidrag till sin verksamhet. 

- r J Ansökan görs till fritids- och kulturnämnden . 1 . 

.., senast den 31 mars året före bidragsåret. 

Bidrag till nämndens 

förfogande 
Fritids- ' och I kulturnämnden kan bevilja 
föreningar bidrag till ändamål som inte innefattas 
i övriga bidragsnormer exempelvis startbidrag, 
speciella projekt med mera. 

Ansökan görs till fritids- och kulturnämnden när 
som helst under året. 

Reviderad 2018-10-05 
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