
 

 
 

Kommunledningskontoret 
Torggatan 19, Box 80 

548 22 HOVA 
Tel: 0506-360 00  
www.gullspang.se 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Riktlinjer för investeringsbidrag 
GULLSPÅNG KOMMUN 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Antagen av kommunfullmäktige  
2019-02-04, § 9                                                   
Dnr: KS 2018/686 

 
 
 
 
 
 
 



   
                                                                                                                 
  
 

2 
 

Inledning  
Investeringsbidraget ska ses som ett komplement till kommunens årliga föreningsbidrag som 
föreningar kan ansöka om för investeringar i anläggningar och lokaler, inventarier samt 
utrustning. Alltså kostnader som inte är bidragsberättigade i det årliga föreningsbidraget.  
 
Summan pengar som kommunen avsätter för investeringsbidrag varierar från år till år. Detta 
då bidraget utgörs av de pengar som blir över från budgeten för det årliga föreningsbidraget 
efter att det har fördelats ut till föreningarna.  
 
Bidragsbeskrivning och bidragsvillkor 
 
1. En förening kan få bidrag för högst 30 % av den totala investeringskostnaden.  
 
2. Ansökan ska göras på avsedd blankett tillhandahållen av kommunen. 
 
3. Ansökningsdatum, hantering och utbetalning: 
 

a. Ansökningar ska skickas in till kommunen före den 30 april för att ingå i den 
första prioriteringsomgången. 

 
b. För ansökningar avseende ett bidragsbelopp som uppgår till högst 50 000 kr 

kan bidraget betalas ut innevarande år vid en godkänd ansökan.  
 

c. Ansökningar som avser ett belopp som överstiger 50 000 kr kan behöva 
behandlas inom budgetplaneringen för nästkommande år. I sådant fall betalas 
bidraget ut nästkommande år vid en godkänd ansökan. Skulle bidraget ändå 
rymmas inom innevarande års budget för föreningsbidrag kan bidraget betalas 
ut innevarande år. 

 
d. I de fall det finns medel kvar i budgeten efter den första prioriteringen av 

ansökningar inkomna före den 30 april, har föreningarna möjlighet att fortsätta 
ansöka om investeringsbidrag under 50 000 kr. Föreningar kan då ansöka fram 
till att medlen är slut eller som längst till och med den 1 november samma år. 

 
e. Ansökningar inkomna efter att medlen är slut eller efter den 1 november 

kommer att behandlas inom den första prioriteringen nästkommande år. 
 
4. Ansökningar från ideella föreningar som bedriver ungdomsverksamhet kommer att 
prioriteras.  
 
5. Ansökningar gällande investeringar som förväntas medföra sänkta omkostnader för 
föreningen kommer att prioriteras.   
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6. Ansökningar från föreningar som ej tidigare eller i mindre omfattning har erhållit 
investeringsbidrag från kommunen kommer att prioriteras. 
 
7. Det utbetalda investeringsbidraget ska, om möjlighet finns, direktavskrivas i föreningens 
resultaträkning samma år som bidraget utbetalas.  
 
8. Vid investeringsansökningar för om- och tillbyggnader av anläggningar och lokaler ska 
föreningen också ansöka om bidrag från en eller flera andra organisationer och myndigheter. 
Detta ska kunna styrkas skriftligen. 

 
9. I ansökan ska föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse, balans- och 
resultatrapport, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll) bifogas. Om den aktuella 
årsredovisningen redan skickats in till kommunen i en annan ansökan behöver detta inte 
upprepas.   

 
10. Investeringsansökan får göras i samarbete mellan flera parter. Dock ska det alltid finnas 
en person som är ytterst ansvarig för projektet och som även är dess kontaktperson gentemot 
kommunen.  
 
11. En förening kan inte bli beviljad stöd retroaktivt för en investering som redan är 
genomförd. Föreningen har däremot möjlighet att påbörja investeringen från det datum då 
ansökan har kommit in till kommunen. Observera att detta görs på egen risk. Det är inte 
förrän er förening har mottagit ett beslut som ni vet om er förening får pengar för 
investeringen. 
 
12. Efter genomförd investering ska denna redovisas till kommunen med fakturor, 
dokumentation av det färdiga resultatet samt betalningskvitton. Har investeringen inte blivit 
genomförd inom överenskommen tid alternativt om investeringen avviker stort från ansökan 
måste hela eller delar av bidraget betalas tillbaka till kommunen. 
 
Ansökan 
Ansökan skickas via e-post till info@gullspang.se  Skriv ”Investeringsbidrag” i ämnesraden. 
 
Ansökningar via post ska skickas till adressen:  
Gullspångs kommun 
Att: investeringsbidrag 
Box 80 
548 22 Hova 
 
Ansökningsblanketten finns att hitta på kommunens hemsida eller att hämta ut på 
kommunledningskontoret i Hova, Torggatan 19, 548 22 Hova. 
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