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Allmänna bestämmelser: 
Kommunala bidrag enligt dessa regler kan sökas av ideella föreningar med säte och verksamhet i Habo kommun.  

Undantag kan göras för utomkommunala ideella föreningar med betydelse för kommunen som kan söka bidrag till 
sin verksamhet i form av bidraget föreningsanslag. 

Som medlem räknas den som varit registrerad som medlem och betalat medlemsavgift i föreningen under 
föregående år. 
Fritids- och kulturnämnden kan efter särskild prövning medge undantag från bestämmelserna om 
medlemsregistrering.  

En förutsättning för att få bidrag är att all verksamhet bedrivs i en drogfri miljö och i enlighet med FN’s 
barnkonvention. 

Förening som beviljats bidrag ska vid redovisningen av användandet av dessa skicka in sina räkenskaper och 
redovisningshandlingar för granskning till Habo kommun. 
Om redovisning inte sker eller oriktiga uppgifter lämnats kan kommunen kräva att bidragen helt eller delvis 
återbetalas.  

Ansökan om bidrag som kommer in inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång prövas i varje enskilt fall av Fritids- 
och kulturnämnden. Om nämnden beslutar att ansökan ska behandlas kan bidraget minskas med 50 %. 

Ansökan som kommer in senare än 30 dagar efter ansökningstidens utgång kommer inte att behandlas. 

 

 

  



Grundbidrag  
Kan enbart sökas av föreningar som har minst 10 medlemmar i åldern 5-25 år och som under föregående år har 
genomfört minst 10 bidragsberättigade aktiviteter. 

Ansökan görs under perioden 1/1 till 31/3. Utbetalning sker i april månad. 

Bidrag utgår med 65 kronor per medlem och år för medlemmar i åldern 5-25 år per den 31/12 närmast föregående 
år. 

För att ansökan ska behandlas ska följande bifogas:  
• Verksamhetsberättelse för närmast föregående år 
• Ekonomisk redovisning för närmast föregående år 
• Policy rörande föreningens strategi och förebyggande arbete mot droger. 
 

Lokalbidrag  
Kan enbart sökas av föreningar som har minst 10 medlemmar i åldern 5-25 år och som under föregående år har 
genomfört minst 10 bidragsberättigade aktiviteter. Föreningen ska äga eller hyra anläggning eller lokal där 
verksamhet regelbundet bedrivs. 

Lokalbidrag utgår inte för hyreskostnader i kommunal anläggning eller lokal. 

Ansökan görs under perioden 1/1 till 31/3. Utbetalning sker i april månad. 

Bidrag kan utgå med maximalt 4500 kronor per år och förening och avser faktiska kostnader under föregående år. 

Lokalbidrag kan inte utgå om driftsbidrag utgår. 

För att ansökan ska behandlas ska följande bifogas: 

• Verksamhetsberättelse för närmast föregående år 
• Ekonomisk redovisning för närmast föregående år 
• Policy rörande föreningens strategi och förebyggande arbete mot droger.  

 

Driftsbidrag för idrottsanläggningar  
Kan sökas av alla föreningar i Habo kommun som äger eller arrenderar idrottsanläggningar och därtill hörande 
lokaler.  

Ansökan görs under perioden 1/1 till 31/3. Utbetalning sker i april månad eller så snart alla redovisningar är klara. 

Driftsbidrag utgår med maximalt 85 procent av skäliga nettokostnader för drift och underhåll av anläggningar och 
lokaler under föregående år. 

Driftsbidrag kan inte utgå om lokalbidrag utgår. 

Kostnader som berättigar till bidrag är 

• Arrende/hyra 
• Skatter och försäkringar 
• Energikostnader 
• Vatten, avlopp, soptömning och sotning 
• Förbrukningsmaterial för städning 
• Eventuella övriga kostnader som avser den dagliga driften av anläggningar eller lokaler. 

För att ansökan ska behandlas ska följande bifogas: 
• Verksamhetsberättelse för närmast föregående år 
• Ekonomisk redovisning för närmast föregående år. 



Aktivitetsbidrag (LOK-stöd)  
Kan enbart sökas av föreningar som har minst 10 medlemmar i åldern 5-25 år och som under föregående år har 
genomfört minst 10 bidragsberättigade aktiviteter. 

Bidraget halveras vid ansökan inkommen inom 30 dagar efter sista ansökningsdag.  

För perioden 1 januari–30 juni är sista ansökningsdag den 25 augusti. Utbetalning sker i september. 
För perioden 1 juli–31 december är sista ansökningsdag den 25 februari. Utbetalning sker i mars. 

Bidrag utgår med 35 kronor per aktivitet.  

Med aktivitet avses en ledarledd gruppaktivitet som anordnas av en förening.  
Aktiviteten ska ha minst 5 deltagare i åldern 5-25 år och ska pågå i minst 60 minuter.  
En grupp får inte delas i mindre grupper för att få mer aktivitetsbidrag.  
Aktivitetsbidrag utgår inte för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang. 

 

Investeringsbidrag 
Kan sökas av alla föreningar i Habo kommun. 

Bidrag beviljas enbart för planerade investeringar, och kan inte sökas för redan gjorda investeringar.  

Bidrag som erhållits för projektet från andra parter avräknas från totalkostnaden före beräkning av det kommunala 
bidraget. 

För projekt med totalkostnad under 250 000 kr görs ansökan under perioden 1/1 till 30/4. Utbetalning sker i juni 
månad eller då beslut om bidrag från andra parter fattats. 

För projekt med totalkostnad över 250 000 kr görs preliminär ansökan under perioden 1/1 till 30/4. Utbetalning sker 
i juni månad året efter ansökan. Minst 20 % av totalkostnaden ska täckas genom egen insats. 

För att ansökan ska behandlas ska följande bifogas: 

• Verksamhetsberättelse för närmast föregående år 
• Ekonomisk redovisning för närmast föregående år 
• Kostnadskalkyler, offerter eller liknande 
• Finansieringsplan 
• Uppgifter om bidrag från andra parter som sökts eller erhållits för projektet 

 

Användning av utbetalat bidrag skall inom 12 månader från utbetalning redovisas till nämnden.  

Redovisningen skall innehålla: 

• Redogörelse för genomfört projekt. 
• En ekonomisk sammanställning av projektet samt kvitton/fakturakopior för kostnader i projektet. 

 

  



Bidrag till integrationsinsatser 
Med integration menas att känna tillhörighet och känna sig som en del av det svenska samhället. Integration handlar 
om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. 

Bidraget kan sökas av alla föreningar i Habo kommun. 

Ansökan kan göras när som helst under året. Eventuellt bidrag betalas ut efter att Fritids- och kulturnämnden tagit 
upp frågan och beslutat om bidraget. 

Bidraget kan sökas för insatser som främjar integration i det svenska samhället. 

För att ansökan ska behandlas ska följande bifogas: 

• Beskrivning av planerade insatser samt beräknade kostnader för dessa 
• Verksamhetsberättelse för närmast föregående år 
• Ekonomisk redovisning för närmast föregående år 

Användning av utbetalat bidrag skall inom 12 månader redovisas till nämnden.  

Redovisningen skall innehålla: 

• Redogörelse för insatser som genomförts 
• En ekonomisk sammanställning av kostnader för dessa 

 

Föreningsanslag 
Kan sökas av alla föreningar i Habo kommun som inte omfattas av andra bidragsmöjligheter.  

Även föreningar med säte utanför kommunen men med verksamhet i och betydelse för kommunen kan söka bidrag 
till sin verksamhet. 

Ansökan görs under perioden 1/1 till 31/3. Utbetalning sker i juni månad. 

För att ansökan ska behandlas ska följande bifogas: 

• Verksamhetsberättelse för närmast föregående år 
• Ekonomisk redovisning för närmast föregående år 
• Kostnadskalkyl med offerter eller liknande 

 

  



Bidrag till nämndens förfogande 
Kan sökas av alla föreningar i Habo kommun. 

Fritids- och kulturnämnden kan bevilja föreningar bidrag till ändamål som inte omfattas av övriga bidrag.  

Ansökan kan göras när som helst under året. Eventuellt bidrag betalas ut efter att nämnden tagit upp frågan och 
beslutat om bidraget. 

Exempel på ändamål som bidrag till nämndens förfogande kan sökas för: 

• Startbidrag för nystartade föreningar.  
Föreningen ska ha en styrelse, ett organisationsnummer samt bankgiro eller plusgiro registrerat när ansökan 
görs.  
Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla, präglas av demokrati och jämställdhet samt verka för 
drogfrihet. 
Bifoga dokument om nuvarande och planerad verksamhet och omfattning av denna. 
 
Startbidrag kan lämnas för: 

o Aktiviteter som avser att marknadsföra föreningen och värva medlemmar.  
Bifoga dokument med uppgifter om planerade aktiviteter och kostnadskalkyl för dessa. 

o Inköp av material nödvändigt för att komma igång med verksamhet. 
Bifoga dokument med beskrivning av materialet och hur det ska användas i verksamheten samt en 
kostnadskalkyl. 
 

• Bidrag för projekt 
Föreningar kan söka bidrag för att genomföra projekt som: 

o Kommer allmänheten i kommunen till nytta  
Bifoga dokument med uppgifter om projektet jämte kostnadskalkyl samt en beskrivning av 
allmännyttan. 
 

o Utvecklar föreningens verksamhet 
Bifoga dokument med uppgifter om projektet jämte kostnadskalkyl samt en beskrivning av tänkt 
utveckling. 

Användning av utbetalat bidrag skall inom 12 månader redovisas till nämnden.  

Redovisningen skall innehålla: 

• Redogörelse för aktiviteter eller projekt som genomförts 
• En ekonomisk sammanställning av kostnader för aktiviteterna/projektet 
• Kvitton på kostnader för aktiviteterna/projektet 
• Summering av resultatet av aktiviteterna/projektet. 

 

  



Bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation 
Kan sökas av alla föreningar i Habo kommun med verksamhet för personer med funktionsvariation. 

Ansökan görs under perioden 1/1 till 31/3. Utbetalning sker i april månad. 

Bidraget kan sökas för: 

• investeringar i exempelvis tekniska hjälpmedel eller utrustning. 
• stöd att delta i eller arrangera utbildningar inom området 
• stöd att genomföra aktiviteter för personer med funktionsvariation. 
• stöd till mindre anpassningar av lokaler 

För att ansökan ska behandlas ska följande bifogas:  

• Verksamhetsberättelse för närmast föregående år 
• Ekonomisk redovisning för närmast föregående år 
• Kostnadsberäkning med offerter eller liknande 

 

Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor 
Kan enbart sökas av föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet. 

Ansökan kan göras när som helst under året. 

Kan enbart sökas för läger eller idrottsskolor som vänder sig till allmänheten. Lägret eller idrottsskolan ska 
annonseras allmänt och även vara öppen för dem som inte är medlemmar i den egna eller annan förening. 

Bidraget avser enbart barn och unga i åldrarna 5 -25 år bosatta eller skrivna i Habo kommun. 

Bidragets storlek fastställs årligen av fritids- och kulturchefen till hälften av kostnaden för en skolbespisningsportion 
per deltagare och dag. 

 


	Regler för föreningsbidrag i Habo kommun
	Allmänna bestämmelser:
	Grundbidrag
	Lokalbidrag
	Driftsbidrag för idrottsanläggningar
	Aktivitetsbidrag (LOK-stöd)
	Investeringsbidrag
	Bidrag till integrationsinsatser
	Föreningsanslag
	Bidrag till nämndens förfogande
	Bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation
	Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor


