
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-04-27  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Welin (L), Ordförande 

Sabine Noresson (MP) 

Werner Schubert (S) 

Fred Rydberg (KD) 

Johan Tolinsson (S) 

Kultur- och livsmiljöutskottet kallas till sammanträde 

Tid onsdagen den 11 maj 2016, kl. 08:30-10:00 

Workshop om kultur- och livsmiljöprogrammet inleds kl. 10:00 

Plats K5, Kalmarvägen 5, Bålsta OBS! 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

a. Upprop 

b. Val av justerare 

c. Fastställande av dagordning  

 

2.  
Information från verksamheterna 

 

 

3.  
Informationer 

a. Budget 2017 

b. Arenor för aktiviteter 

c. Aktiviteter för inkludering enligt handlingsplan 

d. Försäljning av fastigheten Bista 5:28 och plan för Skeppsgården som före-

ningslokal.   

 

4.  
Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Dnr 2016/00282  

 

5.  
Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Dnr 2016/00281  

 

6.  
Övriga frågor/ärenden 

 

 

 

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-04-27  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 

 

7.  
Workshop: Kultur- och livsmiljöprogrammet 

Uppgift inför workshop: Ta med tio ord/meningar ur visionen som bäst står för 

Kultur- och fritids värdegrund i Håbo kommun. 

 

 

 

Håkan Welin 

Ordförande

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-26 KS 2016/00282 nr 67194 

 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya taxor och 

avgifter inom Kultur- och Livsmiljös verksamhetsområde. Taxor och 

avgifter ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutade taxor och avgifter 

KF 2008-12-15, dnr 2008/23.  

 

Sammanfattning  

Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 

justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 

en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En 

justering av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och 

planer kommer att medföra en ökad tillgänglighet. En höjning av taxorna 

syftar till att stävja en överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider 

som man inte har för avsikt att använda. De nya taxorna och avgifterna 

träder i kraft den 1 januari 2017. 

Justeringarna omfattar även taxor och avgifter inom 

biblioteksverksamheten. Nya tjänster och produkter har tillkommit.   

 
Ärendet 

Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 

justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 

en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En 

justering av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och 

planer. En höjning av taxorna syftar bland annat till att stävja en 

överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider som man inte har för 

avsikt att använda. Kostnaden för lokaler ökar och intäkterna behöver följa 

kostandsutvecklingen. 

Nolltaxan vid lokalbokning upphör. En större skillnad görs mellan 

bidragsberättigade föreningar verksamma inom kommunen och övriga 

hyresgäster.  

Inom bibliotek har en rad nya tjänster och produkter tillkommit och dessa 

har nu prissatts. En ökad intäkt möjliggör att arbeta med den prioriterade 

målgruppen barn och unga. 

 De nya taxorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2017. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-26 KS 2016/00282 nr 67194 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Justeringarna kommer att innebära ökade kostnader för användarna av 

lokalerna.  En ökad intäkt möjliggör att arbeta med den prioriterade 

målgruppen barn och unga. 

Uppföljning 

Uppföljning görs inom ordinarie budgetuppföljning 

Beslutsunderlag 

– Taxor och avgifter, Dnr  

– Prioriteringsordning vid fördelning av tider i kommunala anläggningar, 

Dnr 

__________ 

Beslut skickas till 

Kulturchef  

 



 

  1(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-29 2016/00282, nr 67363 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och Livsmiljö 
 
 

Taxor och avgifter  

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningens taxor och avgifter Kultur och livsmiljö 2016-04-22 

      
  

  

Nu gällande 

taxor och avgif-

ter 

Förslag på ny taxor/avgifter för 

2017-01-01 

  

        

Bidragsberättigade föreningar i Håbo Kommun 
    

  

        

Standardtaxa per lokal om ingen annan anges, per timme 50 90   

Simhallen banhyra, per timme 50 50   

Omklädningsrum separat, per timme 25 30   

Knarrbacken; barn och ungdomsläger (2 dygn) för matsal och 

logihus, helg fred-sön 1000 
Finns ej för uthyrning längre   

Knarrbacken matsal festlokal, per tillfälle 1000 Finns ej för uthyrning längre   

Medborgarhuset Rotundan festlokal, per tillfälle 1200 Finns ej för uthyrning längre   

Sporthall, per hall och natt 1000 1000   

http://www.habo.se/
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Simhall       

        

Simskola barn 300 400   

Vuxen från 16 år 40 40   

Vuxen10-klipp 300 300   

Vuxenårskort 800 800   

Vuxen simhall + rehab 60 60   

Kombiårskort simhall + rehab från 16 år 1450 1450   

Barn 0-5 år 0 0   

Barn 6-15 år 25 25   

Barn 10-klipp 200 200   

Barn årskort 550 550   

Barn simhall + rehab 45 45   

Pensionär simhall + rehab 25 25 endast fredagar kl. 10-12 

Familjeterminskort 880 900 
januari-juni alternativt augusti-

december 

Familjeårskort 1650 1700   

Babysim termin 300 400 
januari-maj alternativt augusti-

december 0-3 år inkl. en förälder 

Simskola barn ej boende i Håbo 700 1000   

Simskola vuxen 500 600   
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Privat rehab/vuxen person 40 40 ledsagare/medföljare gratis 

Rehabkort 10-klipp 300 300   

Rehab årskort 800 800   

        

Kalas simhall       

Barnkalas 2 timme inkl en personal 880 1100 bara lördagar och söndagar 

        

Rehab       

Rehabföretag per timme max 30 personer 550 1000   

Rehabförening per timme max 30 personer 550 550   

        

Rehab privat/företag        

Två timmar max 30 personer 1600 1800   

Tre timmar max 30 personer 2250 2400   

Fyra timmar max 30 personer 2800 2900   

Efter fyra timmar max 30 personer per timme 700 800   

        

        

Mötesplatser       

        

Fridegårdscenen 260 platser   
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Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per 

timme 50 90 
  

Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid ar-

rangemang med entréavgift, per tillfälle och max fyra tim-

mar/dygn 50 2000 / 3500 

  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 

timmar/dygn 800 3000 / 7000 
  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 

entréavgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 5000 / 9000 
  

Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000 / 5500   

Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 

max fyra timmar/dygn 800 6000 / 8000 
  

        

Fridegård övriga lokaler       

Foajén  200 300   

Lars Hård, 50 platser 200 700   

Cafe Fridegård, endast lokal, ej tillgång till kök/servering 200 1200   

Teknik       

Hyra av teknik- Ljud och Ljus, per tillfälle 2000 2500   

Hyra av tekniker, per timme 350 400   
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Vid hyra under längre tidsperiod exempelvis vid repetions-

period eller återkommande kurs finns möjlighet till paketlös-

ningar.     

  

        

        

Bio Borgen       

Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per timme 50 90   

Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid ar-

rangemang med entréavgift, per tillfälle och max fyra tim-

mar/dygn 50 500 / 1200 

  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 

timmar/dygn 800 2400/4000 
  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 

entréavgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000/5000 
  

Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000/5500   

Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 

max fyra timmar/dygn 800 3500/6000 
  

        

Vid hyra under längre tidsperiod exempelvis vid repetions-

period eller återkommande kurs finns möjlighet till paketlös-

ningar.     

  

        

Hyra av teknik för bidragsberättigade föreningar, per tillfälle 350 500   
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Hyra av teknik för övriga, per tillfälle 350 1000   

Hyra av tekniker, per timme 0 400   

        

Gröna Dalen Hjärtat 400 Finns ej för uthyrning längre   

Knarrbacken 200 Finns ej för uthyrning längre   

Granåsenstugan 150 150   

Medborgarhuset Rotundan per timme/dygn 400 400/1200   

Medborgarhuset B-salen och cellen per timme/dygn 200 / 800 90/800   

        

        

Festlokaler       

Knarrbacken kök 700 Finns ej för uthyrning längre   

Knarrbacken stuga 700 Finns ej för uthyrning längre   

Medborgarhuset Rotundan, per tillfälle och dygn 1200 Finns ej för uthyrning längre   

        

Sportanläggningar större       

Ishallen, per timme 750 750   

Ishallen ekonomiarrangemang, per timme 3500 3500   

Simhallen, per bana och timme 78 80   

Gransäter, per timme 400 400   

Fridegård, per timme 400 400   

Futurum sporthall, per timme 400 400   
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Västerängen, per timme 400 400   

        

Sportanläggningar mindre       

Skokloster, per timme 300 300   

Räddningstjänsten, per timme 200 200   

Futurum gymnastiksal, per timme 150 150   

Rungården, per timme 100 150   

Omklädningsrum separat, per timme 50 50   

Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt 1000 1000   

        

Gräsplaner       

Gröna dalen, per timme 400 400   

Björkvallen, per timme 400 400   

Fridegård A B, per timme 200 200   

Futurum, per timme 150 150   

        

Konstgräsplanen       

11-manna 750 750   

5-manna 300 300   

        

Grusplaner       

Futurum, per timme 150 150   
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Fridegård, per timme 150 150   

Gransäter, per timme 150 150   

Ekonomiarrangemang ex. tivoli, Cirkus, per dag 2000 3000   

        

Lokalvård       

Förbeställd lokalvård, per timme och vardag/helg 0 350/650   

Lokalvård som tilläggsdebiteras, per timme och vardag/helg 0 650/1000   

        

Kort och nycklar       

Förlust av nyckel 150 500   

Förlust av larm- och passerkort 150 300   

        

        

HÅBO BIBLIOTEK       

        

Förseningsavgifter       

Per exemplar och kalenderdag 5 kr/volym/vecka 5 kr/volym/vecka   

Snabblån, DVD och fjärrlån 5 kr/volym/vecka 5 kr/volym/vecka   

Ej uthämtat fjärrlån  5 kr/volym/dag 25 kr/volym/dag   

Högsta förseningsavgift per återlämningstillfälle 100 100   
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Ersättning för förkomna/skadade medier       

Vuxenbok/ljudbok, per exemplar 250 300   

Barnbok 100 300   

Tidskrift  100 50   

Fjärrlån  500 500   

DVD 500 500   

CD-Rom och CD-skiva 250 250   

I vissa fall ersätts mediet med återanskaffningsvärdet         

        

Övriga avgifter       

Ersätta förlorat lånekort vuxna 20 kr, 10 20   

Ersätta förlorat lånekort barn 10 kr 10 10   

Utskrift, per sida 2 per ark 2   

Färgkopior/utskrifter A4, per sida   4   

Färgkopior/utskrifter A3, per sida   8   

Kopior/utskrifter A4, per sida 2 per ark 2   

Kopior/utskrifter A3, per sida 4 per ark 4   

Inscanning, per inscanning   5   

Plastkasse  2 2   

Tygkasse  25 25   

Administrativ avgift vid fakturering 50 50   

Fjärrlån, per volym 20 20   
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Inkasso 180 180   

        

 



 
Kommunstyrelsen 
Avdelning Kultur & Livsmiljö 
Enhet Förening & Anläggning 

  1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-02 2016/00282 nr 67362 

 

 
 

 

Prioriteringsordning vid fördelning av tider i kom-
munägda anläggningar 

Prioritering vid fördelning av tider 

Tidsfördelning sker utifrån följande åldersgrupper: 

<15 år mån-fre <kl. 20.00 

16 år< mån-fre kl. kl. 20.00–22.30 

Övriga förhyrare inom Håbo kommun 

Övriga förhyrare 

 

Definition av idrotter 

 Inomhusidrott: Idrott med huvudsaklig säsong förlagd inomhus 

och i ishall. 

 Utomhusidrott: Idrott med huvudsaklig säsong förlagd utomhus. 

 

Hänsyn tas till föreningars speciella verksamhet och den specifika idrottens 

möjligheter. 

 
Prioritering inomhusanläggningar och ishall: 

1. Föreningar med inomhusidrott. 

2. Föreningar med utomhusidrott. 

3. Övriga förhyrare inom Håbo kommun 

4. Övriga förhyrare 

 
Prioritering utomhusanläggningar: 

1. Föreningar med utomhusidrott. 

2. Föreningar med inomhusidrott. 

3. Övriga förhyrare inom Håbo kommun 

4. Övriga förhyrare 

 

För lördagar och söndagar tilldelas tävlings- och matchtider oavsett ålders-

indelning. 

 

 Tid tilldelas lag eller grupp i sanktionerade tävlingar och serie 

system (regional eller riks).  

 Tilldelning av lokaler sker efter verksamhetens behov. 

 Räddningstjänstens gymnastikskal skall vid fördelning av tider 

prioritera vuxenmotion. 

 

Bokning av arrangemang skall göras i samband med ansökan om schema-

lagda tider. 

 

OBS! För att anordna tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kamp-

sporter krävs ett särskilt tillstånd, som söks hos Länsstyrelsen i Örebro län.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-26 KS 2016/00281 nr 67217 

 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya bestämmelser 

för föreningsbidrag. Bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 

2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva bestämmelserna för 

kommunala föreningsbidrag KF 2008-12-15, dnr 2008/23.   

 

Sammanfattning 

Det nu gällande regelverket för föreningsbidrag har funnits sedan 2008 (KF 

2008-12-15, dnr 2008/23) och är i stort behov av uppdatering. 

Föreningslivet ser annorlunda ut nu och förändringar sker ständigt. 

Bidragsbestämmelserna har en tydlig satsning på barn och ungdomar, 

särskilt åldersgruppen 13-19 år samt att aktivet och utveckling ska 

uppmuntras. Beräkningskoefficienten förändras, vilket medför att värdet på 

varje aktivitetstillfälle ökar i värde.     

 
Ärendet 

Nuvarande regelverk för kommunala föreningsbidrag har varit oförändrat 

sedan det antogs 2008. Regelverket är krångligt och bitvis otydligt.  

Föreningslivet har förändrats och många nya föreningar ställs utanför 

möjligheten att söka kommunala bidrag då man inte uppfyller kraven i det 

nuvarande regelverket.  

Mängden bidrag har minskats, men i gengäld införs ett nytt bidrag, projekt- 

och utvecklingsbidrag. Ändamålet med projekt – och utvecklingsbidraget är 

att ge föreningar möjlighet att söka bidrag för publik verksamhet som 

kommer kommuninnevånarna till godo men även för utvecklingsprojekt 

inom den egna föreningen. 

Tjänstemannaförslaget innebär att åldergruppen 7-25 år omfattas av 

möjligheten att söka kommunalt aktivitetsbidrag. Åldersgruppen 3-6 år tas 

bort och åldersgruppen 13-19 år kommer att särskilt prioriteras. Forskning 

inom ämnesområdet, ung och hälsa, belyser tydligt sambandet mellan 

positiva hälsoeffekter och föreningsengagemang.  

Pensionärs- och handikappföreningar kommer även fortsättningsvis att ha 

möjlighet att söka bidrag utifrån redovisat antal medlemmar. Detta kommer 

att ses över inför budget 2018. 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-26 KS 2016/00281 nr 67217 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ny beräkningsgrund av aktivitetsbidraget medför att fler ges möjlighet att ta 

del av avsatta medel inom ram.  

Uppföljning 

Uppföljning görs vid ordinarie budgetuppföljning  

Beslutsunderlag 

– Bidragsregler för föreningar i Håbo kommun, daterad 2016-04-29  

__________ 

Beslut skickas till 

Kulturchef  

 



 
Kommunstyrelsen 
Avdelning Kultur & Livsmiljö 
Enhet Förening & Anläggning 

 REGEL 1(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-29 
 
 

2016/00281, dok nr. 67364 

 

 
 

 

Bidragsregler med bilagor för föreningar i Håbo kommun, antagna av kom-

munfullmäktige 2016-06-13, att gälla från den 1 januari 2017. 

Alla bidrag utbetalas inom ramen för kommunfullmäktige och ansvarig 

nämnds beviljade medel. Ansvarig nämnd har tolkningsföreträde avseende 

regler och riktlinjer för föreningsbidragen och justerar detaljbestämmelser 

efterhand. 

 

1. Innehåll 
 

2. Varför kommunen ger stöd till det lokala föreningslivet 
Hur kommunen kan ge stöd till det lokala föreningslivet 

 

3. Definitioner 
3.1. Förening 

3.2. Registrerad förening 

3.3. Bidragsberättigad förening 

3.4. Medlem 

3.5. Krets eller samarbetsorgan som söker bidrag 

3.6. Medlemsmatrikel 

3.7. Närvaroförteckning 

3.8. Sammankomst 

3.9. Ny förening 

3.10. Ej bidragsberättigad förening 

3.11. Bidragsgrundande år 

3.12. Bidragsår 

3.13. För sent inkommen ansökan 

3.14. Granskning 

3.15. Utbetalning av bidrag 

3.16. Basprisbelopp 

3.17. Felaktigt inlämnade uppgifter 

3.18. Återbetalning av bidrag och avstängning 

 

4. Detaljbestämmelser bidrag 
4.1. Aktivitetbidrag 

4.2. Lokal- och driftbidrag 

4.3. Projekt- och utvecklingsbidrag 

4.4. Bidrag till pensionärsförening 

4.5. Bidrag till handikappsförening 

 

 

 

 

 



 
Kommunstyrelsen 
Avdelning Kultur & Livsmiljö 
Enhet Förening & Anläggning 

 REGEL 2(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-29 
 
 

2016/00281, dok nr. 67364 

 

 
 

 

2. Varför kommunen ger stöd till det lokala föreningslivet 

En enlig politik i Håbo kommun har med Vision 2030 visat sin långsiktiga 

viljeriktning att skapa ett samhälle där människan är i centrum och där vårt 

naturlandskap är tillgängligt för alla. I hållbara Håbo finns det goda livet 

med möjligheter till utbildning, kultur, sjönära miljöer och ett rikt kulturarv. 

 

Närheten skapar möten och mångfald mellan människor. Mångfald skapar 

innovation och framgång. Ett rikt föreningsliv med de många ideellt arbe-

tande föreningsledarna, har en särskild roll i utvecklingen av kommunen och 

dess utbud av positiva och utvecklande aktiviteter.  Aktiviteter som möjlig-

gör att mötas över generationsgränserna och skapar ett gränslöst utövande i 

alla dess former. 

 

Ett levande och välkomnande föreningsliv bidrar till att stärka demokrati 

och mångfald. Medverkan förebygger och skapar god hälsa. Barn och ung-

domar är en viktig målgrupp i och för Håbo kommun. 

 

Övergripande är att alla barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förut-

sättningar för personlig utveckling och lärande, bland annat genom delak-

tighet och inflytande. 

Barn och unga ska kunna utvecklas till aktiva, kreativa, trygga och ansvars-

kännande individer och medborgare. 

 

Hur kommunen kan ge stöd till det lokala föreningslivet 
Håbo kommuns stöd till det ideella föreningslivet sker på många olika sätt. 

 

Ett ekonomiskt bidrag som söks enligt detta regelverk, är avsett att vara ett 

stöd till den lokala föreningen/organisationen som bedriver verksamhet för 

Håbo kommuns invånare. Bidraget kan vara riktat för ett specifikt ändamål, 

exempelvis via ett avtal som reglerar ersättning för arbetsinsats. 

 

Stöd ges även i form av tillgång av kommunen ägda och inhyrda lokaler till 

subventionerade hyror. 



 
Kommunstyrelsen 
Avdelning Kultur & Livsmiljö 
Enhet Förening & Anläggning 

 REGEL 3(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-29 
 
 

2016/00281, dok nr. 67364 

 

 
 

 

3. Definitioner 
 
3.1 Förening 
Skatteverkets definition av en förening: "En förening är en sammanslutning 

av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett ge-

mensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de 

ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som 

är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening 

kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar. 

För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska föreningarna, krävs 

även en registrering hos Bolagsverket." 

Håbo kommun följer denna definition. 

 

3.2 Registrerad förening 

För att bli en registrerad förening, krets- eller samarbetsorgan
1
 (allt benämnt 

föreningen i det följande) ska föreningen; 

 vara ideell uppbyggd och/eller att dess verksamhet är ideell, samt fun-

gerar enligt demokratiska principer 

 ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte där det framgå att den 

som instämmer i föreningens mål har rätt att bli medlem i föreningen 

och delta i verksamheten 

 ha en demokratiskt vald styrelse och ekonomisk förvaltning 

 föra en medlemsmatrikel 

 årligen ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och 

revisionsberättelse behandlas och godkänns 

 

Bedrivs barn och ungdomsverksamhet, ska det ske i en drogfri miljö och där 

deltagarna kan utöva inflytande över verksamheten. 

 

3.3 Bidragsberättigad förening 
För att bli en bidragsberättigad förening ska, utöver kraven för registrering, 

föreningen även; 

 bedrivit ideell verksamhet under minst sex (6) månader efter registre-

ring 

 har ett organisationsnummer från Skatteverket 

 har ett bank/plusgiro eller bankkonto i föreningens namn 

 vara ansluten till riks- eller distriktsorganisation där sådan finns. Före-

ning som till huvuddelen bedriver barn- och ungdomsverksamhet, men 

inte tillhör en godkänd riksorganisation, kan efter prövning av beslu-

tande nämnd, godkännas som stödberättigad förening 

                                                           
1
 Med krets- och samarbetsorgan avses en sammanslutning av flera stödberättigade före-

ningar. Undantag kan göras för i kommunen aktiva studieförbund, kyrkor samt föreningar 

av arten Anonyma Alkoholister. 
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 har sin huvudsakliga verksamhet i Håbo kommun och att flertalet med-

lemmar är bosatta i Håbo kommun
2
. 

 har minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar, definieras i pkt 3.4. 

 medge kommunen och deras revisorer rätt att ta del av föreningens rä-

kenskapshandlingar, protokoll, revisioner, verksamhetsplaner, årsrap-

porter, närvarokort och övriga handlingar 

 förvara vid ansökan åberopade handlingar i minst fyra (4) år efter bi-

dragsårets utgång 

 

Föreningen skickar årligen in, tillsammans med sin bidragsansökan: 

 senaste justerat årsmötesprotokoll med aktiv styrelses kontaktuppgifter 

 verksamhetsberättelse 

 revisionsberättelse 

 fastställd resultat- och balansräkning 

 aktuellt medlemsantal uppdelat på grupperingen: 

 0 (frivilligt att lägga in sitt personnummer) 

 7-12 

 13-19 

 20-25 

 26-65 

 65< 

 

3.4 Krets eller samarbetsorgan som söker bidrag 
Söks bidrag av krets- eller samarbetsorgan kan inte enskild förening, som 

ingår i sammanslutningen, ansöka om samma bidrag. 

 

3.5 Medlem 
Medlem är en person som är formellt anslutna till en förening och betalat 

medlemsavgift. Medlemskapet innebär både rättigheter och skyldigheter 

gentemot föreningen. Betalande medlem har rösträtt på årsmötet och är val-

bar till förtroendeuppdrag inom föreningen. 

 
Med bidragsgrundande medlem menas matrikelförd medlem i åldern 7< år. 

 

Hit räknas inte person som betalat entré till dans, bingo, inköpt fiskekort el-

ler liknande, där medlemskapet behövs som legalisering av verksamhet eller 

rättighet. 

 

                                                           
2
 Undantag kan göras där föreningens publika verksamhet särskilt kommer kommuninvå-

narna till godo. 
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3.6 Medlemsmatrikel 
En medlemsmatrikel är en lista över dem som är medlemmar i föreningen, 

samt notering om vilka som betalat medlemsavgift. Listan bör även inne-

hålla namn, födelsedata (uppdelning se pkt 3.3), kön
3
 och kontaktuppgifter 

som adress och telefonnummer. 

 

3.7 Närvaroförteckning 
Närvaroförteckning vid regelbundna sammankomster ska innehålla; 

 verksamhetens art 

 deltagare med åldersuppgift 

 datum och klockslag 

 ansvarig ledare som närvarar under hela sammankomsten 
 
3.8 Sammankomst 
I denna handling är sammankomst det samma som regelbundna aktivitets-

tillfällen. 

Kommersiella arrangemang med entré, exempelvis dans, bingo, basarer och 

dylikt räknas inte som sammankomst. 

 
3.9 Ny förening 
För en nybildad förening eller en förening som första gången ansöker om 

bidrag, ska föreningen utöver bidragsansökan, även bifoga: 

 föreningens stadgar 

 protokoll från föreningens bildande 

 registrering som visar att föreningen tillhör godkänd riksorganisation 

 organisationsnummer från Skatteverket 

 bank/plusgiro eller bankkonto i föreningens namn 

 förteckning över medlemmar som betalt medlemsavgift 

 föreningens kontaktuppgifter 

 föreningens fastställda policydokument 

 

                                                           
3
 Punkten refererar till ett aktivt jämställdhetsarbete. Ger möjlighet att öppna upp för fler 

kön. 
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3.10 Ej bidragsberättigad förening 
Bidrag kan inte sökas av följande föreningsformer: 

 ekonomiska föreningar 

 intresseorganisationer såsom fackliga organisationer, politiska före-

ningar, företagarföreningar, fastighetsägarföreningar, hyresgästföre-

ningar eller motsvarande 

 stödorganisationer såsom supporterklubbar och insamlings-

organisationer 

 hem- och skolaföreningar 

 militära organisationer 

 skolidrottsföreningar 

 religiösa samfund 

 enskilda fritids- eller kulturutövare
4
 

 

3.11 Bidragsgrundande år 
Bidragsgrundande år är samma sak som föregående verksamhetsår. Bidrag 

betalas alltid ut i efterskott. Detta gäller för det lokala aktivitetsstödet, d.v.s. 

Aktivitetbidrag samt Lokal- och driftbidrag. 

 

3.12 Bidragsår 
Bidragsår är det år under vilket bidragets storlek fastställs och utbetalas. 

 

3.13 För sent inkommen ansökan 
Bidragsansökan som kommer in för sent, hanteras enligt följande: 

 sju (7) veckodagar för sent inkommen ansökan medför avdrag på bevil-

jat stöd med 30 % 

 14 veckodagar för sent inkommen ansökan medför avdrag på beviljat 

stöd med 50 % 

 ansökan som kommer in mer än 15 veckodagar för sent behandlas inte. 

 

3.14 Granskning 
Ansvarig förvaltning äger rätt att granska de handlingar som ligger till grund 

för bidragsansökan. Föreningen är skyldig att förvara dessa handlingar i 

minst fyra (4) år efter bidragsårets utgång. 

 

Om ansökan behöver kompletteras, innan beslut kan tas, ska förening efter 

uppmaning, sända in begärda handlingar senast inom 10 dagar. Därefter för-

faller föreningens möjlighet att få bidraget. 

 

                                                           
4
 Beslutande nämnd kan göra undantag om verksamheten särskilt kommer kommuninvå-

nare/na till godo. Exempelvis lägerbidrag till enskild individ, kulturella och kreativa nä-

ringar och privata initiativ, i andra former än föreningsliv. 
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3.15 Utbetalning av bidrag 
Beviljat bidrag betalas ut till bank/plusgiro eller bankkonto registrerat i för-

eningens namn, senast 30 dagar efter beslut. 

 

Utbetalning görs inte till förening som står i skuld till Håbo kommun utan 

att en skriftlig överenskommelse har gjorts för hur skulden ska regleras. 

 

3.16 Basprisbelopp 
När prisbasbelopp nämns som grund för ett bidrags storlek, används av 

Skatteverket fastställt belopp, för bidragsgrundande år. 

För mer information om prisbasbelopp, se www.skatteverket.se. 

 

3.17 Felaktigt inlämnade uppgifter 
Uppgifterna som lämnas in ska vara sanningsenliga och korrekta. Grova fel-

aktigheter i uppgifterna kommer att granskas vidare och lämnas över till an-

nan berörd myndighet. 

 

3.18 Återbetalning av bidrag och avstängning 
Beslutande nämnd har rätt att kräva återbetalning av utbetalat stöd och 

stänga av förening från vidare föreningsstöd om det använts i strid mot gäl-

lande bestämmelser, eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan.
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Detaljbestämmelser bidrag 
 
4.1 Aktivitetbidrag 

Ändamål 

Aktivitetsbidraget är till för att stimulera och genomföra aktiviteter för: 

 barn och ungdomar mellan 7-25 år 

 
Villkor 

 Barn och ungdomsförening/organisation ska ha minst fem (5) medlem-

mar i åldern 7-25 år. Deltagare får räknas en gång/dag och idrott och 

om minst tre (3) deltagare. D.v.s. samma bestämmelser som för statligt 

lokalt aktivitetsstöd, se www.rf.se. 

 För att få bidrag ska föreningen/organisationen genomföra minst fem 

(5) aktiviteter/termin. 

 Med aktivitet menas ledarledd verksamhet som planerats och beslutats 

av föreningens/organisationens styrelse, medlemsmöte eller liknande. 

 Bidragsberättigad aktivitet ska noteras på deltagarlista (3.6) där följande 

uppgifter ska framgå: 

 datum och klockslag 

 ansvarig ledare som närvarar under hela sammankomsten 

 verksamhetens art 

 deltagarens namn och födelsedatum 

En sammanställning av deltagarlistor/närvarokort görs på bidragsansökan 

som sedan skickas in tillsammans med övriga handlingar (3.3). 

 

Aktivitetsbidrag kan inte sökas för: 

 deltagare i avgiftsbelagd studiecirkelverksamhet, vilka får bidrag i an-

nan ordning 

 kommersiella arrangemang med entré, ex. dans, bingo, basarer (3.4 och 

3.7) 

 entrébelagda tävlingar, arrangemang eller sammankomst anordnad av 

lokalt samarbetsorgan, distrikts- eller riksorganisation eller samman-

komst för vilken föreningen har fått annat bidrag. 

Bidraget 

Bidrag lämnas per sammankomst. Med sammankomst menas ledarledd 

verksamhet, där antalet deltagare i aktiviteter per år, divideras med siffran 

fem (5) som utgör beräkningsgrund. 

 

Åldersgruppen 13-19 år särredovisas för att erhålla fastställt bidragsbelopp 

med 100 %. Övriga grupper erhåller 75 % av fastställt bidragsbelopp. 

 
Ansökan 

Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag. 

 

http://www.rf.se/
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4.2 Lokal- och driftbidrag 

Ändamål 

Bidraget är avsett som ett ekonomiskt stöd till föreningar som äger eller hyr 

lokal, mark eller anläggning av privat fastighetsägare. Bidrag kan även läm-

nas till förening som har drift/skötsel av en kommunal anläggning. 

Villkor 

 Föreningen äger eller har kontrakt på lokal, mark eller anläggning. 

 Nyttjas stadigvarande. 

 Hyresbidrag från annan bidragsgivare ska redovisas i ansökan. 

 Bidrag lämnas endast för lokaler, mark eller anläggning inom Håbo 

kommun. Till ansökan bifogas styrkta kopior av verifikationer, utställda 

på föreningen, som rör föregående kalenderårs kostnader för exempelvis: 

 hyra/arrende 

 el och värme 

 sotning 

 soptömning 

 vatten och avlopp 

 försäkring 

 miljöavgifter 

 räntor 

 underhåll som är godkänt av ägare innan arbetsinsats skett. 

Bidraget 

Maxbelopp för detta bidrag är 2,5 prisbasbelopp. 

Föreningar vars verksamhet, till mer än 50 %, bedrivs för barn och ungdo-

mar i ålder 7-25 år, kan beviljas 100 % av ansökt belopp. 

Övriga föreningar kan beviljas 20 % av ansökt belopp. 

Ansökan 

Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  
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4.3 Projekt- och utvecklingsbidrag 

Ändamål 

Projekt för publik verksamhet som kommer kommuninvånare/na till godo, 

exempelvis med följande inriktning; kultur – arrangemang – utbildning – 

lägerbidrag. 

Utvecklingsbidrag kan sökas för att starta upp ny verksamhet/er, särskild 

riktad verksamhet inom föreningen, en verksamhet som sikt kan komma att 

övergå i ordinarie verksamhet.  

Bidraget avser tidsbegränsade projekt/arrangemang. Ett projekt kan pågå i 

upp till ett år, med möjlighet till årsvis förlängning i ytterligare två år. 

Syftet är att ta vara på aktiviteter som även kan ske utanför det traditionella 

föreningslivet och på ett obyråkratiskt sätt stödja dessa. 

Villkor 

På ansökan beskrivs innehåll och syfte, samt en kostnadskalkyl. Kalkylen 

ska redovisa beräknade utgifter och intäkter, möjligheter till egen eller ex-

tern finansiering. Rör det sig om ett projekt bifogas projektplan. 

Senast 90 dagar efter genomfört projekt/ arrangemang sänds redovisning in 

till kommunen. Rör det sig om ett projekt som sträcker sig över ett år delre-

dovisas det i samband med förnyad ansökan. 

Är sökande inte en ideell förening kan ansökan prövas utifrån villkoren pkt 

3.2 och 3.3. 

För sökande under 18 år krävs målsmans samtycke. (3.9 - not. 4) 

Bidraget 

Stöd och storlek kan variera. Maxbelopp som kan erhållas är ½ av ett pris-

basbelopp. 

Utbetalning sker i samband med beslutet. 

Ansökan 

Ansökan kan ske två gånger per år 1 mars och 1 september. 

Ansökan och redovisning sker på blankett som laddas ner från kommunens 

hemsida, www.habo.se/bidrag. 

http://www.habo.se/bidrag
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4.4 Bidrag till pensionärsförening  

Ändamål 
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet. 

Villkor 
Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. 

Vid ansökningstillfället ska uppgifter enligt pkt 3.3 bifogas, där det bland 

annat framgår antalet medlemmar i föreningen samt i vilken ålderskategori. 

 

Bidraget 
Bidrag beräknas med ett grundbelopp per medlem/år. 

Ansökan 

Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  
 

 

4.5 Bidrag till handikappsförening 

Ändamål 
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet. 

Villkor 
Medlem är som person som är formellt anslutna till en förening och 
betalat medlemsavgift (pkt 3.5) 

Vid ansökningstillfället ska uppgifter enligt pkt 3.3 bifogas, där det bland 

annat framgår antalet medlemmar i föreningen samt i vilken ålderskategori. 

 

Bidraget 
Bidrag beräknas med ett grundbelopp per medlem/år. 

Ansökan 

Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  
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