
 

 

 

 

Extra övrigt bidrag för energisparande investeringar 

Allmänt 

Kultur-och utvecklingsnämnden avsätter under resterande del av 2022 500 000 kronor i ett 

extra övrigt bidrag. Förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna i Laholms kommuns 

författningssamling 7.8 kan söka bidraget. 
 

Prioriteringsgrunder 

• Bidrag får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen och 

energikostnader i föreningen. Åtgärder ska göras för att minska energianvändningen 

på befintliga anläggningar. 

• Projekten ska ha en naturlig samhällsnytta. 

• Föreningar som bedriver barn-och ungdomsverksamhet prioriteras bland 

ansökningarna. 

• Föreningar som delfinansierar sina projekt med egna medel och/eller medel från andra 

bidragsgivare prioriteras bland inkomna ansökningar. 

• Projekt med en tydlig långsiktighet prioriteras. 

 

Särskilda villkor 

För att beviljas bidrag ska föreningen äga eller ha ett driftansvar för anläggningen som 

ansöker avser. Med driftansvar menas att föreningen själva ska ha ett ekonomiskt ansvar för 

drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska den ha 

nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för anläggningen.  

 

Bidrag beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats. Projekt 

som syftar till att förbättra arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade beviljas 

inte stöd. 

 

Verksamhet som kommer barn- och ungdomar till nytta prioriteras bland inkomna 

ansökningar. Som underlag används antalet redovisade sammankomster under 2022. 

Föreningar som inte redovisar sammankomster måste i ansökan redovisa hur anläggningen 

används av barn- och ungdomar.  

 

Föreningen ska ha genomfört sitt projekt senast 30 juni 2024. Förening kan bli 

återbetalningsskyldig (enligt Laholms kommuns författningssamling 7.8 § 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ansökan och beslut 

Ansökan görs under perioden 23 november – 11 december. I ansökan ska följande finnas 

med: 

- Totalkostnad för projektet. 

- Offert eller annat underlag som styrker ansökningsbeloppet. 

- En beskrivning och beräkning över hur mycket man som förening tror sig kunna spara 

med investeringen.  

- Eventuella bidrag från andra bidragsgivare samt andel egen finansiering. 

- Tidplan för projektet. 

 

När det gäller övriga finansiärer räcker det med någon form av förhandsbesked. Beslut om 

bidrag delegerar kultur- och utvecklingsnämnden till enhetschef Fritid. Bidraget betalas ut i 

förskott senast 31 december 2022. Senast en månad efter avslutat projekt ska en redovisning 

lämnas in till nämnden.  

I händelse av att totalkostnaden för projektet blir mindre än vad som uppgivits och det 

utbetalade bidraget inte tas i anspråk fullt ut ska överskjutande del återbetalas till Laholms 

kommun. 


