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Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag bygdepeng - för lokala föreningar
inom Melleruds kommun

Antagen av kommunstyrelsen
den 5 maj 2021, § 113.
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Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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Syfte
Melleruds kommun tillhandahåller årligen pengar för att utveckla landsbygden. Bidraget är
riktad till lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar
kommunens vision och värdegrund.
Vem kan söka investeringsbidrag?
Kommunalt investeringsbidrag kan sökas av lokala föreningar registrerade hos
kommunstyrelsen. Företag och privatpersoner är inte behöriga att söka.
Bidrag kan beviljas till:
• Materialkostnader 1 för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda,
arrenderade eller långtidshyrda lokaler och anläggningar.
• Insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov.
• Insatser för att skapa mötesplatser, särskilt för ungdomar.
• Tillgänglighetanpassning.
• Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel
uppvärmningssystem eller avloppshantering.
• För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en
varaktighet på minst fem år.
Bidrag kan inte beviljas för:
•
•
•
•

Köp av tjänst
Driftkostnader
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll
Möbler, vitvaror, maskiner och individuell tävlings- och träningsutrustning.

Krav
Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin
verksamhet. Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan
vara i form av pengar och ideella insatser.
Bidrag som söks från annat håll ska anges i ansökan.
Byggnationen bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som
görs innan beslut om stöd fattats av kommunstyrelsen görs på egen risk eftersom föreningen
inte har någon garanti om att de får bidraget den ansökt om.
Föreningen ska äga, arrendera eller långtidshyra anläggningen som ansökan gäller. Vid
arrendering eller långtidshyra ska fastighetsägaren ha lämnat sitt godkännande till
byggnationen.
Beviljat bidrag ska redovisas av föreningen ett år efter att de har fått del av bidraget.
Ansökan, beslut och utbetalning
Ansökan om investeringsbidrag sker löpande under året..
• Av ansökan ska det framgå vad investeringsbidraget ska användas till, syftet med
investeringen, en kostnadsberäkning samt beskrivning och ritningar för investeringen som
föreningen ansöker om bidrag från kommunen. Av kostnadsberäkningen ska arbetskostnad
och materialkostnad redovisas åtskilt.
• Ansökan ska även innehålla aktuell verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse samt ska ansökan vara undertecknad av styrelsen utsedda funktioner.
• Vid bedömningen om bidragets storlek tas hänsyn till medeltillgång och samhällsnytta.
1

Om föreningen även beviljas stöd från Boverkets investeringsbidrag får kommunens bidrag i
undantagsfall användas för även arbetskostnader.
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• Om föreningen har en medfinansiering betalar kommunen endast del av kostnaden som inte
täcks av bidrag från annan.
• Om en förening/organisation blivit beviljad investeringsbidrag för en investering och det
efter betalning blir pengar över ska den överblivna summan återbetalas till kommunen.
• Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar
ansökan.
• Om ovanstående villkor inte uppfylls kan kommunen återkalla beslutet och kräva tillbaka
utbetalda pengar.
Efter beslut om att kommunen utbetalar bidrag sker utbetalning i förskott till föreningen, innan
utgången av ansökningsåret. Vid byggnation som kräver tillstånd eller lov kan kommunen
villkora bidragsgivningen genom att ange att bidrag, efter beslut om tilldelning, endast betalas
ut om erforderliga tillstånd inhämtas.
Investeringsbidrag utgår endast för kostnader som föreningen kan styrka exempelvis genom
fakturor där materialkostnaden ska vara specificerad.
Redovisning
• Vid redovisning ska det framgå hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts.
Redovisningen ska vara undertecknad av ordförande och kassör och lämnas in till
kommunen senast ett år efter att utbetalning skett.
• En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när
slututbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte
detta efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela
beloppet.
• Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller
användningen följer inte dessa regler kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget.

