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Fastställd av kommunfullmäktige § 165, 15.12.2016 
 
 
 

Regler för bidrag från Eckerö kommun 
 
 
 
Dessa regler sänds som bilaga till de föreningar som söker bidrag när kommunfullmäktige 
fattat beslut enligt p. 5 nedan samt finns också tillgängliga på kommunkansliet och på 
hemsida. 
 
 
1. Allmänna förutsättningar  

 

1.1. Bidragsberättigade föreningar  

Enligt de här bestämmelserna betalas bidrag främst till föreningar i Eckerö kommun, vilka 
bedriver allmännyttig verksamhet.  
 
1.2. Bidragsformer  

Bidrag utgår främst i form av verksamhetsbidrag. Eventuellt kan t.ex. renoverings- och 
investeringsbidrag även beviljas i särskilda fall. 
 
Till föreningar vilka har sin hemort utanför Eckerö kommun samt bedriver sin verksamhet 
utanför Eckerö kan endast verksamhetsbidrag beviljas.  
 
För regelbunden verksamhet i av kommunen ägda anläggningar och lokaler kan hyran 
avlyftas efter ansökan av styrelsen. 
 
1.3. Vissa bidragsgrunder  

Föreningsmedlemmar som bor stadigvarande i Eckerö och som betalt medlemsavgift till 
föreningen utgör en grund för att ge bidrag. För att föreningen skall anses bidragsberättigad 
måste antalet bidragsberättigade medlemmar uppgå till minst tio. (Detta gäller inte Eckerö 
FBK rf.) 
 
Förtroendeorgan ska sträva till jämställdhet mellan könen vid beviljande av bidrag. Bidrag 
ska beredas så att båda könens lika rätt till aktiviteter tillgodoses.  
 
2. Verksamhetsbidrag  

Bidraget avser att främja ideella föreningars verksamhet. 
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3. Renoverings- och investeringsbidrag  

En bidragsberättigad förening med hemort i Eckerö kan söka bidrag för att finansiera ett 
renoverings- eller investeringsprojekt. Kommunens bidrag utgör vid renoveringar och 
investeringar alltid en andrahandsbidragsform. Bidrag skall i första hand sökas från övriga 
myndigheter eller inrättningar. Bidraget för renoverings- och investeringsbidrag prövas från 
fall till fall av kommunen. Renoveringen- eller investeringen skall vara ändamålsenlig och 
kostnadsmässigt i proportion till den verksamhet som föreningen bedriver.  
 
4. Ansökan  
 
En ansökan om bidrag sker skriftligt och skall vara inlämnad till kommunen senast den 1.9. 
året innan det år som verksamhetsbidraget avser.  
 
Till ansökan skall bifogas bokslut och revisionsberättelse, verksamhetsberättelse 
(inkl. medlemsantal när relevant) samt budget för följande verksamhetsår.  
 
En separat redovisning insänds till kommunen för bidrag för specifika ändamål efter 
varje avslutat kalenderår. 
 
5. Beviljandet  
 
Storleken på det årliga bidraget bereds av respektive förtroendeorgan under arbetet med 
kommunens budget och ekonomiplan.  
Vid behandling av budget, och i och med att budget och ekonomiplan för följande år antas, 
fastställer kommunfullmäktige vilka bidrag som betalas ut till en förening med hemort i Eckerö 
samt ett skilt belopp som kan fördelas av Närings- och kulturnämnden.  
 
 
 
 
 

 

 


