RIKTLINJER
Investeringsbidrag för föreningar med egna
anläggningar

Dokumentets syfte
Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för drift- och investeringssstöd till sökande som bedriver
fritidsverksamhet i egna lokaler för barn och ungdomar i Nacka.

Dokumentet gäller för
Fritidsverksamhet för barn- och ungdom som inte är vinstdrivande och som söker anläggningsstöd för
lokaler i Nacka kommun.

Syftet med investeringsbidraget för föreningar är att utjämna skillnaderna i
förutsättningarna mellan de föreningar som har verksamhet kommunalt finansierade
anläggningar och de föreningar som har verksamhet i egna anläggningar. Med egen
anläggning menas en lokal, en byggnad eller annan anläggning som föreningen äger
eller hyr med förstahandskontrakt. Med kommunalt finansierade anläggningar menas
de anläggningar som ingår i kommunens utbud som upplåts till föreningar med
föreningstaxa på timbasis säsongsvis.
Investeringsbidrag ska underlätta för förening att renovera eller göra ny-, till- eller
ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge en möjlighet för
förening att göra underhållsarbeten i egen anläggning.
Investeringsbidraget ges för att delfinansiera om- eller tillbyggnad av anläggningens
aktivitetsytor, hygienutrymmen, förråd eller föreningskansli. Med sociala ytor avses
till exempel klubblokaler, klubbstugor, utbildningslokaler eller caféer.
För att få investeringsbidrag gäller följande
1. Bidrag ges till bidragsberättigade fritidsföreningar, enligt fritidsnämndens
riktlinjer
2. Bidraget ges till investeringsprojekt i anläggningar som ägs av förening eller
där förening hyr sin anläggning och har ett förstahandskontrakt. Bidraget kan
inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som upplåts på timbasis säsongsvis
av kommunen, som ingår i kommunens utbud av anläggningar
3. Bidraget ges till föreningar där tillgången på kommunalt finansierade
anläggningar för den aktuella verksamheten saknas eller är begränsad.
4. Föreningen ska ha fått lokalt kommunalt aktivitetsbidrag under de senaste två
åren
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5. Föreningen ska under det senaste verksamhetsåret bedrivit barn- och
ungdomsverksamhet för åldersgruppen 7 – 20 år i anläggningen.
Verksamheten ska ha omfattat minst 50 bidragsberättigade aktivitetstillfällen
under det senaste verksamhetsåret.
6. Föreningen ska visa på att den planerar att bedriva verksamhet för
åldersgruppen 7 – 20 år på anläggningen under minst tre år efter avslutad
investering.
7. Investeringsbidrag ska sökas i god tid innan byggnationen påbörjas.
8. Föreningen förväntas finansiera underhåll och byggnation i högsta möjliga
grad genom eget arbete och eget kapital.
9. Bidrag beviljas till investeringsprojekt som vid tidpunkten för ansökan ännu
inte påbörjats.
10. Om kommunen bedömer att föreningen som fått bidraget avsiktligt lämnat
felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut kan hela eller del av bidraget
komma att återkrävas och inga nya stöd beviljas.
11. Redovisning av hur investeringen har genomförts ska ske utan uppmaning
snarast efter färdigställande och senast inom 12 månader efter att bidraget har
utbetalats. Påbörjat men inte slutfört arbete redovisas enligt
överenskommelse till kommunen inom 12 månader efter att bidraget har
utbetalats. Redovisning sker med kvitton för kostnader på utförda arbeten.
12. Investeringsbidrag som helt eller delvis inte utnyttjas ska återbetalas till
kommunen.
13. Felaktiga uppgifter i ansökan eller förbiseende att informera kommunen om
förändring i verksamheten kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalt
bidrag.
14. Om projektet som beviljats investeringsbidrag skjuts upp eller förändras
avsevärt ska detta meddelas till kommunen. Kommunen kan då besluta att
minska bidraget eller att utbetalt bidrag ska återbetalas.
15. Bidraget ges högst med ett maxbelopp enligt fastställd beloppsbilaga.
Bedömning av ansökan
Vid bedömning av fördelning av medel prioriteras investeringsprojekt som:
o Undanröjer akuta hinder för verksamhet
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o
o
o
o
o
o

Främjar jämställdhet mellan könen
Ökar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Minskar negativ miljöpåverkan.
Främjar säkerhet och trygghet
Bidrar till ökad folkhälsa och stimulerar till fysisk aktivitet
Bidrar till ett bredare utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter för barnoch ungdomar

Ansökan
• Ansökan ska vara inlämnad senast 1 april respektive 1 oktober för
investeringsprojekt som föreningen planerar att starta under halvåret efter.
Besked lämnas 30 maj respektive 30 november.
• En beskrivning av projektet ska bifogas till ansökan. Beskrivningen ska
innehålla vilka delar som ska renoveras eller anläggas och vad
investeringsprojektet innebär för föreningens verksamhet för barn och unga i
åldern 7 – 20 åt
• Ritningar och/eller arbetsbeskrivning, samt karta med fastighetsbeteckning
ska bifogas ansökan.
• Ansökan ska innehålla en investeringskalkyl och finansieringsplan som visar
projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.
Eget arbete, ideellt eller av sökande anställd personal, kan inte räknas in som
en kostnad, inte heller administrationskostnader eller projekteringskostnader.
• Datum för start och slutförande av om- eller tillbyggnad ska bifogas ansökan.
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