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ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 
 
Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 
(Reviderade Kf § 196/2013) 
 
Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under 
demokratiska former ger barn och ungdom en med hänsyn till deras ålder riktigt 
anpassad verksamhet, som 
 
− syftar till att stimulera medlemmars egen aktivitet och personlighetsutveckling 
− lär dem att ta hänsyn till andra 
− lär dem att känna och pröva sitt ansvar för sig själv och sin förening 
− förmedlar värdet av det demokratiska samhällets principer 
− dessutom visar på fördelarna med drogfrihet både för individen och samhället 

och arbetar i linje med kommunens alkohol- och drogpolitiska program och 
därvid medverkar i informationskampanjer och aktioner mot droger som 
initieras av kommunen. 

 
Bidrags- Kommunalt bidrag kan enligt dessa normer utgå till lokalavdelning i kommunen  
berättigade som antagit stadgar, valt styrelse, varit verksam under minst 6 månader samt är  
organisationer ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet. 

 
Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till organisationer som för motsvarande 
verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från annan kommunal myndighet.  
 
Efter kultur- och fritidsnämndens prövning kan organisation, vars verksamhet 
bedöms som synnerligen angelägen, erhålla bidrag om den icke helt uppfyller 
dessa allmänna bestämmelser. 
 

Medlemskap Bidrag enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst 10 medlemmar i 
åldern 7 - 20 år och som bedriver regelbunden verksamhet bland barn och ungdom 
i åldern 7--20 år. Åldern räknas från det år deltagaren fyller 7 år och tom det år 
deltagaren fyller 20 år. 
 
Med medlem avses person som fyllt 7 år, som är upptagen i organisationens med-
lemsmatrikel och som har erlagt fastställd medlemsavgift. 
 
Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur såsom bingomedlem, dans-
medlem, supportermedlem eller liknande, skall ej anses som medlem. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan, efter särskild prövning, medge undantag från 
bestämmelserna om medlemsmatrikel och medlemsavgift. 
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Bidrags- Kommunalt bidrag utgår som: 
former  

1. Startbidrag 
2. Lokalbidrag 
3. Aktivitetsbidrag 
4. Ledarutbildningsbidrag 
5. Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande 
6. Bidrag till drift av egna anläggningar 
7. Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 
 
 
 

Ansöknings- Ansökan om bidrag inges av den lokala huvudorganisationen till kultur- och  
förfarande fritidsnämnden på fastställda formulär, senast den dag som finns angiven i 

normerna för respektive bidragsform. Till ansökan skall fogas senaste 
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med tillhörande 
revisionsberättelse samt föreningsregisteruppgift. 
 

 Ansökan om ledarutbildningsbidrag göres på särskild blankett, senast en månad 
efter genomförd utbildning. 
 
För sent inkommen ansökan förklaras vilande och upptages till behandling vid 
resp anslagsårs slut. Under förutsättning att budgeterade anslagsmedel då kvarstår, 
kan bidrag lämnas. 
 

Utbetalning         Lokal- och driftsbidrag som ej uppgår till 10 000  kronor utbetalas under februari 
av bidrag månad. Bidrag som överskrider 10 000 kronor utbetalas med 50 % under februari 

månad  och 50 % under juli månad. Om särskilda skäl föreligger kan större andel 
utbetalas vid första utbetalningstillfället. Aktivitets- och ledarutbildningsbidrag 
samt bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande, utbetalas löpande. 
 
Bidraget utbetalas endast till föreningens plus- eller bankgiro alt bankkonto. 
 

Granskning Lokalavdelning, som beviljats bidrag, har skyldighet att ställa sina räkenskaper 
och revisionshandlingar till förfogande för granskning på sätt som kultur- och 
fritidsnämnden bestämmer. 
 

Bidragsram Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens stöd 
till de lokala ungdomsorganisationerna. 
 
1   Startbidrag 
 

Ändamål Bidraget är avsett som hjälp till administrativa kostnader i samband med 
föreningens bildande. 
 

Villkor Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i minst 6 månader. 
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Bidrag Bidrag beviljas med 500 kronor. 
 

Ansökan  Ansökan göres på härför avsedd blankett och insändes till kultur- och fritids-
nämnden tillsammans med antagna stadgar, protokoll från bildandet samt handling 
som visar på att regelbunden verksamhet bedrives. 
 
2   Lokalbidrag 
 

Ändamål Bidraget är avsett att ge föreningarna lokalmässiga förutsättningar att bedriva 
verksamhet. 

 
Villkor Lokalbidraget utgår för förhyrd lokal - kommunal eller privat - vilken används till 

föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20 år. 
 

 För att lokalbidrag skall utgå, skall kultur- och fritidsnämnden godkänna såväl 
förhyrning av lokal som lokalkostnad. 
 
För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra 
former av entrébelagda arrangemang, utgår ej lokalbidrag. 
 
Bidrag utgår ej till hyra av ishall, bollhall, idrottshallar eller gymnastiksalar.  

 
Bidrag Lokalbidrag utgår, för lokal som disponeras helt enligt egen planering, med 60 % 

på de av kultur- och fritidsnämnden godkända kostnaderna för kallhyra, uppvärm-
ning, el, vatten, renhållning och försäkringar. 
 

Ansökan Ansökan göres på härför avsedd blankett och skall vara kultur- och fritidsnämnden 
tillhanda senast den 30 april. 
 
Uppgifterna om lokalkostnaderna skall avse föregående verksamhetsår. 
 
3   Aktivitetsbidrag 
 

Ändamål Aktivitetsbidraget är avsett att ansluta till och komplettera det statliga lokala 
aktivitetsbidraget. 
 

Villkor Sammankomsten skall uppfylla alla de fordringar som gäller för erhållande av 
statligt aktivitetsbidrag. Åldersgränsen är 7--20 år. Från och med 2014-01-01 
gäller åldersgränsen 7-25 år! 
 

Bidrag Bidraget utgår med samma belopp för varje deltagare i angiven ålder som deltar i 
en sammankomst, dock maximalt för 30 deltagare. 
 
Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet medlemsaktiviteter. 
Bidrag per medlemsaktivitet utgår med 4,00 kr. 

 
 Beloppet höjs med ytterligare 0,50 kr för verksamhet som bedrivs efter 2008-01-

01 av föreningar som senast 2008-06-30 inlämnar alkohol- och drogpolitiskt  
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program och trafiksäkerhetspolicy. Vid senare inlämnat program träder höjningen 
i kraft påföljande ansökningstillfälle. 

 
Ansökan Ansökan görs på härför avsedd blankett.    

   
 
Ansökan skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 15 augusti för 
aktiviteter genomförda under verksamhetsperioden 1/1 – 30/6 och 15 februari för 
aktiviteter genomförda under perioden 1/7 – 31/12. 
 

Kommentar Exempel: 
 
En sammankomst med 10 deltagare = 10 medlemsaktiviteter. 
 
En sammankomst med 30 deltagare = 30 medlemsaktiviteter. 

   
 För varje sammankomst krävs det att 

 
− verksamheten är planerad 
− aktiviteten pågår minst 60 minuter 
− det finns en ansvarig ledare utsedd av föreningen och är minst 13 år 
-   den omfattar minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledaren. 
 
4   Ledarutbildningsbidrag 
 

Ändamål Bidraget avser att ekonomiskt stödja organisationernas ledarutbildning. 
 

Villkor Bidrag utgår till kurser arrangerade av riks-, distrikts- eller lokalorganisation. 
 

 För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna (t ex studiecirklar) kan 
bidrag utgå efter kultur- och fritidsnämndens prövning. 
 

Bidrag Bidragsberättigad organisation disponerar följande totalbelopp/år: 
 
Grundbelopp 1 500 kronor samt för medlemsaktiviteter (enligt definition under 
aktivitetsbidrag) kronor 0,50 /medlemsaktivitet. 
 
Bidraget avser att täcka föreningens kostnader för deltagaravgifter och resor 
(billigaste färdsätt). Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, utgår ej. 
 

Ansökan Ansökan görs på härför avsedd blankett senast en månad efter avslutad kurs. 
Kursprogram, kursintyg samt kvitto på betald kursavgift bifogas ansökan. 
 

Kommentar Bidrag utgår i princip ej för deltagande i specialkurs där deltagare senare har 
ekonomisk vinning av utbildningen. 
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5   Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande 

        
 
Ändamål Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer, 

utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. 
 

Villkor Organisationen skall i samband med aktivitetens uppläggning eller det planerade 
inköpet, söka kontakt med kultur- och fritidsnämnden. 
 

Bidrag Prövning av bidragsbeloppet till sökande förening sker av kultur- och 
fritidsnämnden, i varje enskilt fall. 
 

Ansökan Ansökan om bidrag - innehållande redogörelse över kostnad och finansiering - 
skall inges till kultur- och fritidsnämnden på härför avsedd blankett, senast två 
månader före planerad verkställighet. 
 

Kommentar Bidragen har i princip karaktären av engångsbelopp. Som exempel på ändamål, 
vartill bidrag kan utgå, kan nämnas: 
 
− anskaffande av inventarier 
− utvecklingsstöd för ideologiskt markerade organisationer 
− insatser i underförsörjda bostadsområden, glesbygd o dyl. 
− insatser för bestämda ålders- och målgrupper (t ex tonåringar) 
− åldersintegrerad verksamhet av typ ”föräldrar/barn-läger” 
− kampanjer för drogfrihet 
− akutinsatser för föreningar med egna anläggningar samt åläggande genom 

myndigheters lagstiftning 
 
 
6   Driftsbidrag 
 

Ändamål Till föreningar som äger och driver egna anläggningar kan följande 
schablonbelopp utgå som årliga driftsbidrag. Inplacering i eventuell schablon är 
beroende av standard, användning e t c. 
 

 
Anläggning  

 
A  1) Fotbollsplan gräs, min 26 000,- -  31 000,-  

100x60 m, livligt använd  
till träning och seriespel 
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2) Fotbollsplan gräs, min  18 000,-   

100x60 m, använd för träning  
och juniorserier 
 

     3) Fotbollsplan grus, min 9 400,-   -  16 300,-  
100x60 m, använd för träning     
    
  

      
 
      4) Beachvolleybollplan 1 900,- 
   
      5) Basketplan, utomhus, hårt underlag 1 600,- 
     

  
 

 
 
B  1) Tennisbana med grus 4 400,-  
   
     2) Tennisbana med asfalt 1 600,- 

     
 
C  1) Omklädningsbyggnad med dusch 180,-   /m2                     

och värme, använd året runt  
 

     2) Dito, delvis använd under året 80,- /m2 
(t ex sommaranvändning)  
 

     3) Klubbrum, verksamhetslokal 120,- /m2 
(scoutgård), använd året runt  
 

     4) Klubbrum/lokal, delvis använd 63,- /m2 
under året  
 

     5) Samlingssalar (kyrkolokaler, 38,- /m2 
förråd m m)  
 

 
Ridsport  

 
D  1) Ridhus (endast manegen) 38,- /m2 

  
     2) Ridning, paddock, mindre grusplan 4,- /m2 

  
     3) Ridstigar i terräng för ridskole- 4,- /löpmeter 

verksamhet  
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4) Stallplats samt kostnad för foder till 2 900,- /st 

hästar som ägs eller hyrs in av  
förening och går i lektion på ridskolan 
 

     5) Travbana (bana för träning) 8,- /löpmeter 
   
 
Spår och leder 

 
E  1) Elljusspår 6,- /m  

 (15 000,-  =    2,5 km)   
   

 
2) Övrig spår: Ersättning efter särskild 

prövning. 
 

 Princip: Ersättning bör utgå för  
materialkostnader 
 

     3) Vandringsleder (tillsyn)   125,- /km 
    

     4) Minicrossbana 8,- /löpmeter 
  

 
Golfbanor 

 
G Klass A: 18-hålsbanor, 173 000,- 

komplett med övningsbanor  
korthålsbana, omklädningsrum, 
klubbrum 

 
 
Elbelysning 

 
H  1) Fotbollsplan  (min 200 Lux) 8 600,-  

  
     2) Tennis  (min 200 Lux) 2 300,- 
        
     3) Paddock 1 300,- 

  
 
Sportskytte 
 
I     1) Skeet 1 600,- /bana 
   
      2) Trapp 1 600,- /bana 
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      3) Älg 2 900,- /bana     
      4) Viltmål 1 800,- /bana     
      5) Harbana 400,- /bana     
      6) Pistol 1 100,- /bana   

 + 300,- /ställ      
 
Villkor: Banorna skall vara godkända av  polis-  

 och kommunala myndigheter. Älgskyttebana skall vara 
upptagen i generalplanen för länets älgskyttebanor. 

  
Gevärsskytte 

 
J  1) Gevärsskjutbana 3 100,- /bana     

 130,- /ställ      
    2) Skjuthall 14,- /m2    

  
 
Hundsport 
 
K    1) Appellplan o. agilitybana med hinder 5 000,-   
 
 
Övriga anläggningar 

 
L  Prövning i varje enskilt fall. 
 
 
 
 7   Investeringsbidrag 

 
Föreningsägda anläggningar 
 
Ändamål Efter särskild prövning kan bidrag utgå till större ny-, till- eller ombyggnad av 

anläggning. 
 

Villkor Organisation är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. 
 

Kommentar Investeringsbidrag till föreningsanläggningar avser att ekonomiskt stödja fritids-
anläggning som drivs i föreningsregi och som bedöms som angelägen för 
kommunen. Bidrag kan utgå efter kultur- och fritidsnämndens prövning i varje 
enskilt fall, till ny-, till- eller ombyggnad av fritidsanläggning. 
 
Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten. Förening som önskar påbörja arbete 
under löpande budgetår, kan efter särskild framställning till kultur- och fritids- 

 nämnden och utan att avvakta beslut om eventuellt bidrag, erhålla tillstånd att 
påbörja arbetet.    
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Principer Utöver sedvanliga anbud och kostnadsförslag (bygg, el, VVS, konsult/kontrollant- 
för uppgörande kostnader m m) skall följande poster ingå: 
av kostnads-  
kalkyl  

a) Kostnader för byggnadslov, anslutningsavgifter o dyl enligt gällande taxor. 
Att ”skapa” speciella taxor vid ”idéella” byggnationer, låter sig inte göras. 
 

b) Kostnader för tomt. Bör anges om det är kommunal tomt (gällande taxa bör 
även här tillämpas), privat tomt eller om tomtkostnad över huvud taget utgår. 
 

c) Frivilligt arbete i samband med investeringsbidrag, värderas enligt 
Riksidrottsförbundets norm (för närvarande 165 kr per timme). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


