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Föreningsbidrag som finns att söka i Hjo kommun
Hjo kommun har delat upp sitt föreningsstöd i ett antal olika bidragssystem. Föreningens verksamhet,
inriktning och aktivitet bestämmer inom vilket system bidragsansökan ska göras. Detaljerad information
om respektive bidrag finns längre fram i dokumentet. Följande bidragssystem och bidragsformer finns att
söka i kommunen:

A. Bidrag till föreningar inom Kultur och fritid
1. Akivitetsbidrag
2. Särskilda bidrag
2.1 Investeringsbidrag
2.2 Startbidrag
2.3 Ledarutbildningsbidrag
2.4 Bidrag för särskilda avtal

3. Anläggningsbidrag
3.1
3.2
3.3
3.4

Grund- och driftsbidrag
Bidrag till föreningar med skötselavtal
Bidrag till föreningslokaler
Kommunen som medfinansiär

B. Bidrag till föreningar inom Vård och omsorg
C. Bidrag till föreningar inom Individ och familjeomsorg
D. Bidrag till övriga föreningar och organisationer inom kommunstyrelsens
område
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Allmänna bestämmelser
Villkor
För att en förening eller organisation ska vara bidragsberättigad ska följande villkor vara uppfyllda:
•

Föreningen ska vara helt öppen för alla utan någon särskild inträdesprövning

•

Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer

•

Föreningen ska genom sina stadgar ha en klar och tydlig grundsyn och en verksamhet som är
oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning

•

Föreningen ska vara ideell, det vill säga inte vinstdrivande

•

Föreningens verksamhet ska vara av regelbunden karaktär

•

Föreningens verksamhet ska bedrivas i drog, rök och dopingfria miljöer

•

Föreningen ska ha antagna stadgar, en styrelse, uppdaterad medlemsmatrikel,
organisationsnummer från Skatteverket och ett plusgiro- eller bankgirokonto i föreningens namn

•

Föreningen ska bedriva verksamhet i kommunen och/eller bedriva verksamhet som kommer
kommunens invånare till gagn. Den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas inom Hjo och
huvuddelen av föreningens medlemmar ska bo och vistas i Hjo kommun. Bidrag kan även, om
Kommunstyrelsen så bedömer, utgå till läns-, region- eller distriktsföreningar som i sin
verksamhet riktar sig till brukare/invånare i Hjo kommun

För föreningar inom Kultur och Fritid gäller även följande:
•

Föreningen ska ha sitt säte i Hjo kommun och vara ansluten till riksorganisation som erhåller
statligt stöd till sin verksamhet

•

Medlemskap - Bidrag enligt dessa normer utgår till lokal förening med minst 10 medlemmar och
som bedriver regelbunden verksamhet bland barn och ungdomar i kommunen i åldern 5-20 år.
För ålder gäller kalenderår. För medlemsantalet gäller föreningens verksamhetsår.

•

Granskning - Lokalförening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina närvarolistor,
protokoll, räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande på sätt som kommunens nämnd
bestämmer. Handlingar ska bevaras i minst 10 år efter verksamhetsårets utgång.

Bidrag utgår inte till föreningar som får annat föreningsbidrag från Hjo kommun. Bidrag utgår inte till
föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska
intressen.
Bidrag beviljas efter kommunstyrelsens prövning om villkoren uppfylls. Undantag från villkoren kan
beviljas om kommunstyrelsen finner lämpligt.

Ansökningsförfarande
Ansökan om bidrag ska göras på förtryckt blankett och undertecknas av föreningens firmatecknare.
Ansökningstiden anges under respektive bidrag. Till ansökan ska följande bilagor bifogas:
•
•

Verksamhetsplan för ansökningsåret
Verksamhetsberättelse för det gångna året
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•
•
•
•
•

Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse
Protokoll från årsmöte
Protokoll med beslut om vem som är firmatecknare
Medlemsmatrikel

Vid ofullständig ansökan beviljas inte något bidrag. Ansökningar som inkommit efter föreskriven tid
behandlas inte.
För kontroll av inlämnade ansökningar har förvaltningen rätt att ta del av de handlingar som behövs för
ändamålet. Inlämnande av felaktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet och att föreningen kan
avstängas från fortsatt bidragsgivning. Förening som inte medger att förvaltningen får ta del av begärda
handlingar kommer inte att beviljas bidrag.

Bidragsram
Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens stöd till föreningar och
organisationer.

Beslut om bidrag
Beslut om bidrag lämnas skriftligen till varje förening. Förhandsbesked ges inte. Beslut om bidrag kan inte
överklagas.

Utbetalning av bidrag
Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller plusgirokonto. För förening som står i skuld till
kommunen, görs avdrag för skulden vid utbetalning av bidrag.

Uppföljning
Bidraget är ett stöd till den mottagande föreningens eller organisationens verksamhet och ska användas
till det ändamål som anges i ansökan. Redovisning av hur bidraget använts sker genom organisationens
verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Sådan redovisning ska ske även om organisationen
inte avser att söka nytt bidrag.
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A. Bidrag till föreningar inom Kultur och fritid
Aktivitetsbidrag
Ändamål
Bidraget avser att täcka kostnader för föreningens administration och verksamhet så att grundtrygghet i
föreningen kan uppstå.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna.
Aktivitetsbidraget utgår till lokal förening med minst 10 bidragsberättigade sammankomster per halvår.
Bidragsberättigad ålder är 5 – 20 år. För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns. Kalenderår
gäller.
En sammankomst är bidragsberättigad då minst 3 deltagare utöver ledare i bidragsberättigad ålder
medverkar. Sammankomsten ska vara ledarledd, innehålla gemensam samling och avslutning, och vara
minst 60 min.
Ledaren för sammankomsten ska under kalenderåret ha fyllt 13 år.
Varje deltagare får endast bidrag för 1 gång/dygn och sektion.
Föreningen får bidrag för maximalt 30 deltagare per sammankomst.

Bidrag
Bidrag utgår för varje deltagartillfälle:
5 - 12 år
6: 13 - 17 år
9: 18 - 20 år
4: -

Ansökningstid
Ansökan ska vara kommunen tillhanda:
15 augusti för perioden januari – juni innevarande år.
15 februari för perioden juli – dec föregående år.

2. Särskilda bidrag
2.1 Investeringsbidrag
Ändamål
Bidraget utgör ett komplement till andra bidragsformer utan att föreskriva speciella villkor. Bidraget utgår
till särskilda investeringar.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna.
Ansökan ska göras på fastställt formulär och innehålla beskrivning av investeringen samt ekonomisk kalkyl
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såsom ev. fakturakopior. Kopia på kvitto inlämnas till kommunen efter avslutat inköp.

Bidrag
För detta bidrag har kommunen ett årligt anslag som ej kan överskridas. Prövning av bidragsbeloppet till
sökande förening sker av nämnden i varje enskilt fall. Kostnaden ska uppgå till minst 8 000 kronor. Beslut
och utbetalningar av bidrag sker 2 gånger/år. Det kan innebära att inte hela det sökta bidraget kan
erhållas. Av praktiska skäl utbetalas därför 75 % av det beviljade bidraget under tiden januari-augusti. I
december fastställer nämnden det definitiva bidraget.

Ansökningstid
Bidraget kan sökas under hela året.

2.2 Startbidrag
Ändamål
Bidraget avser hjälp att främja nybildningar av föreningar i Hjo kommun.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna.

Bidrag
För detta bidrag har kommunen ett årligt anslag som ej kan överskridas. Av praktiska skäl utbetalas därför
75 % av det beviljade bidraget direkt. I november fastställer kultur fritid det definitiva bidraget.
Föreningen kan söka bidrag om maximalt 2000:- när verksamheten har pågått i en månad. Handlingar som
ska bifogas ansökan är föreningens stadgar och protokoll från föreningens konstituerande möte.

Ansökningstid
Bidraget kan sökas under hela året.

2.3 Ledarutbildningsbidrag
Ändamål
Bidraget avser att underlätta för föreningar att genomföra erforderlig ledarutbildning inom barn och
ungdomsverksamhet. Utbildningen ska ske via riks- eller distriktsorganisation alternativt att föreningen
själva ordnar utbildningen.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna.

Bidrag
För detta bidrag har kommunen ett årligt anslag som ej kan överskridas. Av praktiska skäl utbetalas därför
75% av det beviljade bidraget direkt. I november fastställer kultur fritid det definitiva bidraget.
Bidraget utgår maximalt med 400:-/deltagare och dag eller för den faktiska kostnaden. Bidraget utgår
maximalt för 5 dagar/kurs.
Följande handlingar ska bifogas ansökan: Kursintyg, kursprogram samt redovisning av kostnader.

Ansökningstid
Bidraget kan sökas under hela året.
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2.4 Bidrag för särskilda avtal
Ändamål
Bidraget ska ge andra organisationer (ex. SISU Idrottsutbildarna) än kommunen möjlighet att arbeta aktivt
med och för idrottsföreningarna i Hjo kommun.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna.
Att organisationen uppfyller det överenskomna uppdrag som organisationen och Hjo kommun har
överenskommit i avtal.

Bidrag
Bidraget utgår med årsbelopp och datum för utbetalning enligt avtal.

Ansökningstid
Bidraget kan sökas under hela året.

3. Anläggningsbidrag
3.1 Grund- och driftsbidrag
Ändamål
Bidraget avser att stödja förening, som för sin verksamhet, äger eller på lång tid hyr och har kostnader för
lokal eller anläggning.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna.
Grunden för bidraget är den verksamhet som föreningen bedriver. Föreningarnas vuxenverksamhet
räknas med vid bedömning av föreningens verksamhet.
Från jan 2008 innefattar närvarokorten aktiviteter för alla åldrar. Alla åldrar beräknas med automatik i det
koncept som finns på kommunens hemsida.
Antalet aktivitetstillfällen ligger till grund för föreningens driftbidrag. 1. Flera aktivitetstillfällen ger ett
större bidrag. 2. Den procentuella delen för driftbidraget varierar med antal aktiviteter.
För 2008 erhålles 80 % av driftskostnaderna.
Från och med 2009 och framåt kommer 2008 och följande års aktivitetstillfällen att ligga till grund för hur
stödet beräknas.
För att förebygga att föreningen drabbas av en tillfällig nedgång av underlaget (medlemmarna) får
föreningen använda sig av det högsta av följande tal:
1. Det senaste årets aktiviteter.
2. Genomsnittet av de tre senaste verksamhetsårens aktiviteter.
Grundbidragets procentuella del kan årligen förändras.

Bidrag
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Den förening som uppfyller samtliga villkor kan få anläggningsbidrag som består av både grundbidrag och
driftsbidrag.
Grundbidrag. Bidrag till anläggning i vilken föreningen har sin egen verksamhet.
Då föreningen har aktivitetsytor (definierat som plats där verksamhet bedrivs), klubbrum och
omklädnadsrum erhålles 50 % av prisbasbeloppet i bidrag (2008 är detta 41 000 kronor).
Då föreningen enbart har klubbrum och/eller omklädnadsrum erhålles 25 % av prisbasbeloppet i bidrag.
Bidraget kan aldrig, i det fall föreningen hyr anläggningen vara större än årshyran.
Driftsbidrag.
Föreningar som bedriver verksamhet och har egen verksamhetslokal kan efter ansökan erhålla maximalt
80 % täckning för lokalens godkända driftskostnader. Som driftkostnader för egen verksamhetslokal får
inräknas utgifter för hyra (långtidskontrakt), tomtarrende, obligatorisk sophämtning, vatten, el, bränsle,
brand- och stöldförsäkring. I det fall föreningen har intäkter som härrör från medlemmars och externa
kunders avgifter (typ greenfee, lektionsavgifter) ska detta avräknas från driftkostnaderna.

Ansökningstid och utbetalning
Anläggningsbidraget utbetalas med kalenderåret som underlag.
Ansökan ska vara kommunen tillhanda 1 april varje år. (Föregående års kostnader redovisas)

3.2 Bidrag till föreningar med skötselavtal
Ändamål
Bidrag till anläggning i vilken föreningen har öppen verksamhet.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna.
Föreningen kan om denna avgiftsfritt tillhandahåller en anläggning för allmänheten efter särskild ansökan
erhålla ett skötselbidrag för detta.
Kommunen upprättar ett särskilt skötselavtal för detta ändamål och fastställer bidragets storlek.

Bidrag
Bidraget kan uppgå till maximalt 250 % av prisbasbeloppet (2008 är detta 41 000 kronor).

Ansökningstid och utbetalning
Enligt avtal

3.3 Bidrag till föreningslokaler
Ändamål
Bidrag till föreningar med öppen verksamhet i hembygdsgårdar, församlingslokaler och liknande lokaler.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna samt redovisa
antalet öppetdagar per verksamhetsår.

Bidrag
Bidraget fördelas procentuellt efter antalet öppetdagar och antal ansökningar, dock högst med 50% av
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prisbasbeloppet (2008 är det 41 000 kronor) och med avsatt årsbudget som grund.

Ansökningstid
Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 april.

3.4 Kommunen som medfinansiär
Ändamål
Bidraget ska göra det möjligt för förening att söka medel för ny- till- eller ombyggnad hos Boverket eller
andra institutioner med lika kriterie för ansökan.

Villkor
För att vara berättigade till bidraget måste föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna.
Genom medfinansiering från kommunen uppfylls villkoren i huvudansökan om medel för ny- till- eller
ombyggnad av föreningslokaler. Huvudansökan går till Boverket eller andra institutioner med lika kriterie
för ansökan.

Bidrag
Kommunen prövar varje ansökan för sig, och beslutet grundar sig på ändamålet och kommunens
ekonomi.

Ansökningstid och utbetalning
Föreningen ansöker vid tidpunkt som anges i kriterier för huvudansökan. Kommunstyrelsen beslutar om
och när utbetalning ska ske, och då med hänsyn till angivet datum i huvudansökan.
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B. Bidrag till föreningar och organisationer med anknytning till Vård och
omsorg
Ändamål
Bidraget riktar sig till föreningar och organisationer vars verksamhet är komplement till Vård och
omsorgs verksamhetsområde.

Villkor
Ansökande organisationer eller föreningar ska uppfylla kraven i de allmänna bestämmelserna.

Verksamhet inom följande områden prioriteras
•
•
•

Funktionshinder
Speciella sjukdomar
Hälsofrämjande insatser för äldre

Bedömning
Bidragets storlek ska stå i proportion till antal medlemmar från Hjo och i hur hög grad den utnyttjas/kan
utnyttjas av Hjo kommuns invånare samt verksamhetens omfattning och karaktär.
Bidraget är beroende av den verksamhetsplan som föreningen presenterar. Om verksamheten förändras
så att målen enligt verksamhetsplanen inte längre kan uppnås ska detta meddelas. Om föreningen eller
organisationen får bidrag från annan bidragsgivare påverkar detta bedömningen.

Ansökningstid och utbetalning
Ansökan görs en gång per år och ska ha inkommit till kommunen senast den 31 mars innevarande
verksamhetsår. Beviljat bidrag utbetalas under maj månad innevarande år.

Ansökan
Ansökan skickas till:
Hjo kommun
Vård och omsorg
544 81 HJO
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C. Bidrag till föreningar och organisationer med anknytning till Individoch familjeomsorg
Ändamål
Bidraget riktar sig till föreningar och organisationer vars verksamhet är komplement till Individ- och
familjeomsorgens verksamhetsområde.

Villkor
Ansökande organisationer eller föreningar ska uppfylla kraven i de allmänna bestämmelserna.

Verksamhet inom följande områden prioriteras
•
•
•
•

Arbete för utsatta barn och deras familjer
Arbete mot kvinnovåld
Stöd till brottsoffer
Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete

Bedömning
Bidragets storlek ska stå i proportion till antal medlemmar från Hjo och i hur hög grad den utnyttjas/kan
utnyttjas av Hjo kommuns invånare samt verksamhetens omfattning och karaktär.
Bidraget är beroende av den verksamhetsplan som föreningen presenterar. Om verksamheten förändras
så att målen enligt verksamhetsplanen inte längre kan uppnås ska detta meddelas. Om föreningen eller
organisationen får bidrag från annan bidragsgivare påverkar detta bedömningen.

Ansökningstid och utbetalning
Ansökan görs en gång per år och ska ha inkommit till kommunen senast den 31 mars innevarande
verksamhetsår. Beviljat bidrag utbetalas under maj månad innevarande år.

Ansökan
Ansökan skickas till:
Hjo kommun
Individ- och familjeomsorgen
544 81 Hjo
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D. Bidrag till övriga föreningar och organisationer inom
kommunstyrelsens område
I det fall inkommen ansökan inte bedöms falla in under föreningsbidrag inom Kultur och fritid, Vård och
omsorg eller Individ- och familjeomsorg faller ansökan inom ramen för kategorin övriga bidrag inom
kommunstyrelsens område.

Ändamål
Bidraget syftar till att stödja ideella föreningars och organisationers etablerade och kontinuerliga
verksamhet för Hjo kommuns invånare. Föreningen eller organisationens verksamhet ska utgöra ett
komplement till kommunens verksamhet.

Villkor
Ansökande organisationer eller föreningar ska uppfylla kraven i de allmänna bestämmelserna.

Bedömning
Bidragets storlek ska stå i proportion till antal medlemmar från Hjo och i hur hög grad den utnyttjas/kan
utnyttjas av Hjo kommuns invånare samt verksamhetens omfattning och karaktär.
Bidraget är beroende av den verksamhetsplan som föreningen presenterar. Om verksamheten förändras
så att målen enligt verksamhetsplanen inte längre kan uppnås ska detta meddelas. Om föreningen eller
organisationen får bidrag från annan bidragsgivare påverkar detta bedömningen.

Ansökningstid och utbetalning
Ansökan görs en gång per år och ska ha inkommit till kommunen senast den 31 mars innevarande
verksamhetsår. Beviljat bidrag utbetalas under maj månad innevarande år.

Ansökan
Ansökan skickas till:
Hjo kommun
Kanslienheten
544 81 Hjo

