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Ansökan om Investerings- och 
upprustningsbidrag 
för anläggningar och samlingslokaler 
 

Upplysningar 
 

 Sökande förening skall ta del av aktuella bidragsregler. 

 Sökande förening skall ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för att ha rätt att söka 
bidraget. 

 Glöm ej att söka byggnadslov innan ev. byggnadsarbete kan påbörjas. 

 Senaste ansökningsdatum är 31 mars året innan planerad byggnation ska ske.  

 Utbetalning av beviljat bidrag sker efter att kommunen har besiktigat arbetet och föreningen har 
slutredovisat samtliga kostnader. 

 

Sökande 

 

Förening Kontaktperson 

            

Utdelningsadress Telefon  

            

Postnummer och ort Bank/postgiro 

            

Arbetet som avses i ansökan 
 

 är ej påbörjat 

 

 är påbörjat, igångsättningstillstånd beviljat den:       
 

 planeras att påbörjas, datum:       

 

 beräknas vara färdigt, datum:       

 

Ansökans riktighet intygas 

 

 

 

 

 

 

Datum 
 

      

Ort 
 

      

Funktion i föreningen 
 

      

E-post Telefon 

            

Underskrift Namnförtydligande  

  

 

Till ansökan bifogas (i förekommande fall):  
 

  

 Karta som visar var 
anläggningen är belägen 

 Intyg från markägare att arbetet 
får utföras 

 Ritningar över det arbete som 
ska utföras 

 

Blanketten sänds till 

Tranemo Kommun 
Fritid Samhällsutvecklingssektionen 
514 80 Tranemo 

 
 
 
Ansökan skall lämnas in senast 31 mars 
 

 

 

I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för 

Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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Beskrivning av åtgärdsbehov 

Redogörelse och motiv för det arbete som planeras: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Planerad användning för lokalen/anläggningen 

Beskriv vad lokalen/anläggningen kommer att användas till: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Kostnadsberäkning 

Specifikation av kostnader. Offerter eller jämförbara kostnadsberäkningar bifogas 

Kostnadsslag Summa 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Totalsumma 

       

Bidrag söks med 
 

 
kronor 
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Finansieringsplan 

Sökta bidrag (ex. kommunalt, RF, Boverket) Summa 

            

            

            

            

Eget arbete (värderas till 165:-/tim enligt EU-norm) Summa 

            

            

Egna medel Summa 

            

Lån Summa 

            

Sponsring Summa 

            

            

            

 Totalsumma 

       

 
 
 

Bestämmelser/villkor 

 
Bidraget utgår efter särskild prövning från fall till fall till anläggningar samt samlingslokaler som är tillgängliga för 
föreningar och allmänhet.   
Föreningen skall ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för att ha rätt att söka bidraget. 
 
Bidrag prioriteras för investeringar som främjar: 

 Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla. 

 Åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder 

 Miljö och energieffektiviseringar 
 

Ansökan ska innehålla kortfattad redogörelse av planerad åtgärd. 
Motiv till föreslagen åtgärd, kostnadsberäkning med bilagda offerter, finansieringsplan, ritningar och kort 
arbetsbeskrivning av vilken bör framgå om samlingslokalen är tillgänglighetsanpassad. 
Föreningen är skyldig att söka statliga bidragsmöjligheter, t.ex. bidrag hos Boverket, Riksidrottsförbundet, 
Allmänna Arvsfonden. 
 
Bidragsmottagaren är skyldig att underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragets användning 
som Fritid Samhällsutvecklingssektionen finner erforderlig. 
 
Om anläggningen eller samlingslokalen läggs ner eller uppenbarligen försummas eller om huvudmannen 
underlåter att fullgöra föreskrivna villkor och bestämmelser kan huvudmannen, om Kommunstyrelsen så beslutar, 
bli skyldig att återbetala uppburet bidrag eller del därav. 
 
Igångsättningstillstånd kan utfärdas under förutsättning att föreningen kontaktat Fritid 
Samhällsutvecklingssektionen innan projektet påbörjas. 
 
Bidrag utgår för godkänd material- och maskinhyreskostnad, för arbetsinsatser som kräver specialistkompetens 
och för eget arbete med max 50% av den totala kostnaden dock max 100 000 kr. 
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