
 

 
Avtal om förvaltning 
av bidrag till ridhus 

 

1. Parter 

Detta avtal sluts mellan Bildningsnämnden i Vara kommun (hädanefter Bildningsnämnden) och Vara 

Hästsportklubb (Hädanefter Hästsportklubben). 

2. Bakgrund 

Vara kommun avser att ge Hästsportklubben ett ekonomiskt bidrag på 8 miljoner kronor för att bygga ett 

nytt ridhus. Bidraget kommer att ges i form av ett räntefritt investeringslån som skrivs av över 20 år. 

Genom detta avtal förbinder sig Hästsportklubben att förvalta bidraget i enlighet med avtalet. 

3. Information om projektet 

Vid information om projektet ska det framgå att det genomförs med bidrag från Vara Kommun. Vara 

Kommuns logotyp ska framträda på ett tydligt sätt både i tryckt och elektroniskt material. 

4. Skyldighet att hålla medlen avskilda 

Hästsportklubben är skyldig att hålla mottagna medel avskilda om inte annat anges i beslutet. 

Om bidrag tas emot på ett allmänt konto för inbetalningar ska det utan dröjsmål föras över till ett konto 

för projektet där det särskilda ändamålet framgår. Kontot får endast användas för bidrag från Vara 

kommun. 

Medlen ska hållas innestående på kontot, utan att sammanblandas med andra tillgångar, tills de används 

för avsett ändamål. 

5. Projektkostnader 

Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan som ligger till grund för beslutet om bidrag och 

eventuell senare skriftlig överenskommelse mellan Bildningsnämnden och Hästsportklubben. 

Bidrag får endast användas på sätt som framgår av beslutet och för kostnad som är skälig.  

Bildningsnämndens godkännande krävs för att Hästsportklubben ska få disponera medlen på annat sätt. 

Bildningsnämndens godkännande krävs för att Hästsportklubben ska få göra ändring i projektet, till 

exempel en omfördelning mellan budgetposter. 



 

Endast om det anges i beslutet får bidrag användas för 

• kostnader som uppstått före första beslutet 

• aktiviteter utomlands eller resor till och från utlandet 

• kostnader för utvärdering av projektet 

Endast med Bildningsnämndens skriftliga godkännande får bidrag användas för löner och ersättningar till 

närstående till 

• person som företräder Hästsportklubben 

• person som har ansvar för verksamheten 

Bidrag får inte användas för 

• kostnader som betalas av annan finansiär 

• individuella tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal eller motsvarande 

• böter, andra penningstraff, viten eller rättegångskostnader 

• alkohol eller tobak 

• andra gåvor än representations- eller reklamgåvor för högst 225 kronor inklusive moms per 

person och år 

• ingående mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga Hästsportklubb 

• Hästsportklubbens egna kostnader för projektledning 

 

6. Tjugoårsåtagande  

Hästsportklubben är skyldig att under minst 20 år använda ridhuset som bidraget avser för det ändamål 

och med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades. 

Ridhuset får under den perioden inte säljas eller på annat sätt överlåtas. 

Efter ansökan från Hästsportklubben kan Bildningsnämnden besluta om undantag från villkoren om det 

föreligger särskilda skäl. 

7. Återrapportering 

Hästsportklubben ska skriftligen redovisa hur medlen använts i en årsrapport, i en slutrapport för bidrag. 

Redovisning ska lämnas senast den dag som anges i beslutet. 

En redovisning ska vara undertecknad av firmatecknare och skickas in i original. 

Hästsportklubben ska även lämna det underlag som Bildningsnämnden begär för granskning av 

redovisningen. 

Redovisning ska ske mot den budget som godkänts för projektet. Eventuella avvikelser ska anges och 

kommenteras. 



 

Till redovisningen ska ett revisorsintyg bifogas. Revisorns granskning ska följa Bildningsnämndens 

anvisningar. Intyget ska vara undertecknat av revisorn och skickas in i original. 

Hästsportklubben ska redovisa projektets ekonomiska utfall. Bokföring ska ske så att projektets totala 

kostnader och intäkter direkt kan utläsas. Tillämpliga bokföringsregler ska följas. 

8. Återbetalningsskyldighet 

Medel som inte har förbrukats inom angiven tid, projektets överskott, ska återbetalas. 

9. Återkrav 

Om Bildningsnämnden anser att Hästsportklubben ska betala tillbaka hela eller del av bidraget, kan 

ärendet komma att överlämnas till Kommunstyrelsen i Vara Kommun som beslutar i frågan. 

Bidraget ska betalas tillbaka om 

 bidraget inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål 

 Hästsportklubben inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning av hur medlen har använts 

eller underlag som behövs för granskningen 

 Hästsportklubben genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag 

ur fonden har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och Hästsportklubben borde ha insett 

detta 

 användningen av ridhuset ändras utan Bildningsnämndens tillstånd 

 ridhuset utan Bildningsnämndens tillstånd säljs eller på annat sätt överlåts inom en tjugoårsperiod 

10. Granskning och kontrollbesök 

Bildningsnämnden, eller vid återkrav Kommunstyrelsen i Vara kommun, kan besöka (kontrollbesök), 

revidera eller utvärdera varje verksamhet som finansierats med bidrag från Vara kommun. Kommunen 

kan även begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning. 

Bildningsnämnden kontrollerar om ridhuset används för avsett ändamål och med de villkor som angavs 

när bidraget beviljades. 

11. Kontakta Bildningsnämnden vid viktigare förändringar 

Hästsportklubben ska kontakta Bildningsnämnden om 

 projektstarten försenas så att den planerade verksamheten under projektåret inte kan genomföras 

helt eller delvis 

 projektledningen byts ut helt eller delvis 

 Hästsportklubben ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson 

 Hästsportklubben behöver ytterligare tid med sin redovisning 

 Hästsportklubben avser att begära undantag från villkor i förbindelse om tjugoårsåtagande 

(jämför punkt 6) 

 



 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ort Datum   Ort Datum 

 

_________________   _________________ 

 

Vara Kommun   Vara Hästsportklubb 

 


