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Allmänna bestämmelser
För att en förening eller organisation ska vara bidragsberättigad måste följande grundkrav vara uppfyllda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen ska vara registrerad som förening i Hjo kommuns föreningsregister och uppdatera
sina föreningsuppgifter minst en gång per år.
Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer.
Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt plusgiro- eller bankgirokonto.
Föreningen ska bedriva verksamhet i Hjo kommun.
Föreningen ska vara öppen för alla, välkomna nya medlemmar oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell läggning.
Följa barnkonventionen i verksamhet som rör barn och unga.
Föreningens verksamhet ska bedrivas i drog, rök och dopingfria miljöer.
Föreningen ska varje år skicka in årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.

Föreningsbidrag betalas inte ut till stödföreningar, sektionsföreningar eller skolidrottsföreningar.
Aktiviteter som har som huvudsyfte att driva politisk agenda eller direkt konkurrerar med kommersiella
verksamheter är inte bidragsgrundande. En förening kan ej heller få bidrag för ordinarie kyrkoverksamhet
eller religiös verksamhet. Föreningar som verkar inom dessa områden kan dock vara bidragsberättigade
för andra delar av sin verksamhet.
Förening kan bli återbetalningsskyldig om man bryter mot de allmänna bestämmelserna. Förening kan
även bli återbetalningsskyldig om ett bidrag används till annat än vad som beslutades.
Eventuella beviljade bidrag som inte hunnit utnyttjas till beslutad verksamhet återgår till kommunen i den
händelse att föreningen avvecklas.
Ansökan ska göras inom föreskriven tid. Kommunen har rätt att begära in de handlingar som krävs för att
kunna hantera ansökan.
Beslut om bidrag tas av kommunstyrelsen och lämnas skriftligen till varje förening. Beslut om bidrag kan
inte överklagas.
Bidrag utbetalas endast till föreningens bankgiro eller plusgiro. För förening som står i skuld till kommunen görs avdrag för skulden vid utbetalning av bidrag, eller vad som regleras i separat avtal mellan förening och kommunen.
Den totala potten föreningsbidrag fastställs varje år i budgetprocessen och får ej överskridas.
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Aktivitetsbidrag
Bidraget går att söka för samtliga föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna. Aktivitetsbidraget utgår till förening med minst 10 bidragsberättigade sammankomster per halvår för barn mellan 5 - 20
år, funktionsnedsatta oavsett ålder, samt pensionärer över 65 år.
En sammankomst är bidragsberättigad då minst 3 deltagare, utöver ledare, medverkar. Sammankomsten
ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Ledaren för sammankomsten ska vara minst 13 år. Som
sammankomst räknas inte en entrébelagd tävling, ett kommersiellt arrangemang, styrelsemöte eller studiecirkel.
Samma person får endast redovisas i en aktivitet per dag och per sektion. En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för att erhålla mer aktivitetsbidrag.

Bidragets storlek per deltagare
5 – 12 år
8 kr
13 – 17 år
11 kr
18 – 20 år
6 kr
65 – uppåt
6 kr
Funktionsnedsatta oavsett ålder 11 kr

Ansökningstid:
Ansökan ska ha kommit till kommunen senast:
25 februari (för perioden juli – december föregående år)
25 augusti (för perioden januari – juni innevarande år)
Information om hur ansökan görs och vart den ska skickas finns på Hjo kommuns
hemsida.
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Anläggningsbidrag
Bidraget går att söka för samtliga föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt har kostnader för lokaler eller anläggning.
Föreningen måste äga eller på lång tid hyra lokal eller anläggning. Förening kan inte söka anläggningsbidrag
för kommunala lokaler.
Förening som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar, funktionsnedsatta eller pensionärer över 65
år prioriteras i fördelningen av bidraget.
Bidraget består av två delar, ett grundbidrag och ett driftbidrag.

Grundbidrag
Då föreningen har aktivitetsytor (definierat som plats där verksamhet bedrivs), klubbrum och omklädningsrum får föreningen max 50 % av det gällande prisbasbeloppet i grundbidrag.
Då föreningen enbart har klubbrum och/eller omklädningsrum får föreningen max 25 % av det gällande
prisbasbeloppet i grundbidrag.

Driftbidrag
Förutom grundbidrag kan förening som i övrigt uppfyller regelverket få max 80 % av godkända driftkostnader. Som driftkostnader räknas hyra, arrende, sophämtning, vatten, värme, el, bränsle och försäkringar.
I driftkostnader ingår inte telefon, internet, förbrukningsmaterial eller personalkostnader.
Om föreningen har intäkter som härrör från medlemmars och externa kunders avgifter kan detta komma
att avräknas från driftkostnaderna.
Ansökningstid:
Ansökan ska ha kommit till kommunen senast 1 april varje år.
Information om hur ansökan görs och vart den ska skickas finns på Hjo kommuns
hemsida.
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Utvecklings- och investeringsbidrag
Bidraget går att söka för samtliga föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna. Bidraget är tänkt
att stimulera föreningar till att arbeta med föreningsutveckling, utbildning, rekrytering, folkhälsa med
mera.
Bidraget kan även användas för inventarieinköp som behövs i föreningens verksamhet, eller användas för
nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av föreningens lokaler.
Kostnaden för projektet/investeringen ska uppgå till minst 3 000 kronor. Vid större ansökningar prioriteras föreningar som själva bidrar med egna medel och/eller har annan extern finansiering.
Det är viktigt att kontakt tas med kommunen före ansökan då ett av bidragets syfte är att förstärka och
förbättra dialogen mellan kommunen och föreningslivet.
Exempel på utvecklingsinsatser kan exempelvis vara:
• Hitta nya sätt att rekrytera nya medlemmar och deltagare
• Etablera ny verksamhet för prioriterade målgrupper (dvs de grupper man kan söka aktivitetsstöd
för)
• Göra föreningslivet tillgängligt och lockande för fler
• Utbildningsinsatser i föreningen
• Arrangera större aktiviteter under skolloven
Bidraget kan sökas när som helst under året men i god tid innan satsningen ska göras. Ansökan ska innehålla:
• Enkel beskrivning av projektet, vad man vill göra
• Tidplan
• Budget
Föreningen kan få ersättning för faktiska kostnader och bidragets storlek bestäms efter bedömning av
varje enskild ansökan. En enkel rapport ska skrivas efter projektets slutförande.
Ansökningstid:
Bidraget kan sökas när som helst under året men i god tid innan satsningen ska göras. Ansökan ska
innehålla:
•
•
•

Enkel beskrivning av projektet. Vad ska föreningen göra?
Tidplan
Budget

Information om hur ansökan görs och vart den ska skickas finns på Hjo kommuns
hemsida.
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Kommunalt bidrag till studieförbund
Kommunen följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av kommunens
anslag till den lokala studieförbundsverksamheten.
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna:
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)
För att vara berättigad till bidrag på lokal nivå ska studieförbundets riksorganisation vara mottagare av det
statliga anslaget.
Studieförbundet ska i sin ansökan rapportera in siffror över vilken verksamhet som har bedrivits i kommunen samt bifoga verksamhetsberättelse, verksamhetsplan för kommande år och ekonomisk redovisning.
Ansökningstid:
Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 28 februari varje år.

