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Ansökan om investeringsbidrag 
 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 
 
 
Sökande 
Föreningens namn 

 
Organisationsnummer E-postadress 

  
c/o adress 

 
Gatuadress Postnummer Postadress 

   
Kontaktperson 

 
Telefon dagtid Mobiltelefon 

  
        
Ansökt belopp 
Bidrag söks med  

 kronor 
        
Anläggning 
Typ av anläggning 

 
        
Åtgärdsbehov 
Beskriv kortfattat 

 
        
 
        
Arbetets omfattning, uppgift om ny-, till och ombyggnad
Beskriv kortfattat samt ange tidplan 

 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 

Ansökan ska lämnas in senast den 
25 augusti året innan budgetåret. 

Se anvisning på sidan 4 
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Kostnadsberäkning (inklusive värde av eget arbete)
Typ av åtgärd Belopp kronor 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Totalsumma:  
        
Finansieringsplan (inkomster/intäkter) 
Andra sökta bidrag Belopp kronor 

  
  

  
  

  
  

  
Eget arbete (värderas till 200 kronor/timme  

  
  

  
  

  
  

  
Egna medel  

  
  

  
  

  
Lån  

  
  

  
  

  
Övriga bidrag, t ex sponsorpengar  

  
  

  
  

  
  

Totalsumma:  
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Planerad användning av lokalen/anläggningen
Beskriv vad lokalen/anläggningen kommer att användas till  

 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
Sökandens underskrift (ordförande och kassör)
Datum    Namnteckning    

  
    Namnförtydligande    

  
Datum    Namnteckning    

  
    Namnförtydligande    

  
Personuppgifterna i denna ansökan kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) 
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Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 
Ändamål 
Bidraget ska ge ekonomiskt stöd till föreningar som vill investera i anläggningar som bedöms angelägna för 
kommunen och dess föreningsliv. 

Villkor 
Förening som söker investeringsbidrag ska vara berättigad till föreningsbidrag/kulturbidrag eller driva en allmän 
samlingslokal. 

Projektet kan påbörjas under ansökningsåret, men ett påbörjat projekt är inte garanterat kommunala bidrag. 
Föreningarna ska söka bidrag från Arvsfonden, Boverket eller från Riksidrottsförbundets med flera bidrags- eller 
lånegivande myndigheter. 

Vid fördelningen av investeringsbidraget prioriteras ansökningar som tillgodoser 

 kommunens behov av föreningsanläggning för området barn- och ungdomsverksamhet, 
 allmänhetens behov av föreningsanläggning i området, 
 föreningens interna behov av nyanläggning eller utökning av verksamhetsytor och som bedömningsgrunder är 

föreningens aktivitetsnivå och antalet medlemmar i åldern 5 – 25 år viktiga, samt 
 tillgänglighet och energieffektivisering. 
 
Anläggningen eller lokalen, för vilken investeringsbidraget erhållits, får inte inom 10 år överlåtas, försäljas eller 
verksamhetsmässigt förändras utan kommunens medgivande. Vid eventuella förändringar av äganderätten eller 
användningssättet ska återbetalning av beviljat investeringsbidrag prövas av kommunen. 

Bidrag 
Bidraget utgår med högst 50 % av godkända nettokostnader efter kommunstyrelsens prövning för ny-, till- eller 
ombyggnad. 

Värdet av ideell arbetsinsats räknas med 200 kr per beräknad ideellt utförd arbetstimme. 

Bidrag kan även beviljas till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd föranledd av oförutsedd händelse eller 
myndighets lagstiftning. 

Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är färdigställda. 

Krav 
Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

 motiv till föreslagen åtgärd 
 statistik om medlemmar, sammankomster med mera 
 ritningar eller beskrivning av projektet 
 kostnadsberäkning av projektet 
 plan för finansiering 
 driftkalkyl 
 gjorda ansökningar till andra bidragsgivare 
 kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal 
 kopia på hyresavtal där föreningen inte har lagfart 
 kopia på ansökan om bidrag till RF med flera 
 
Kommunens behandling av ansökan 
Ansökan ska vara ställd till Mörbylånga kommun, Kultur- och näringslivssektorn, Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga och inkommen senast 25 augusti året innan budgetåret. 

Fördelningen av investeringsbidrag sker årligen och snarast efter beslut, under första kvartalet. Maximalt bidrag 
kan utgå med 150 000 kr. 

Utbetalning och redovisning 
Utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning när investeringen är klar, dock senast två år efter beslut. 

Den ideella arbetsinsatsen ska redovisas separat. 
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