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Riktlinjer för föreningsstöd 
 

Detta dokument sammanfattar de beslut som fattats angående Tingsryds kommuns 

föreningsstödssystem. Förslag till beslut om bidragets storlek baseras på regelverket, 

föreningarnas ansökan och dialogmöten mellan kommun och förening.  

För att bedöma en rimlig storlek för bidraget finns och också en mängd nyckeltal som stöd för 

kommunens handläggare och politiker. Däremot finns det ingen garanti för att bidraget 

stämmer exakt överens med de nyckeltal som redovisas, utan dessa är endast ett stöd i arbetet.  

Bidragets storlek påverkas också av föreningens övriga arbete med utveckling av 

verksamheten och annat som skapar värdefull fritid för kommunens medborgare. Tingsryd 

kommuns aktuella budget är en begränsning som politiker och tjänstemän alltid måste förhålla 

sig till, vilket också kan påverka bidragens storlek. 

Föreningen ska ha egen ekonomisk bärighet, bidrag från Tingsryds kommun är endast ett stöd 

för verksamheten. 

 

 

En kommun med ett rikt föreningsliv! 

 

Tingsryds kommun vill vara en plats där livet är härligt. Vår vision är att Tingsryds kommun 

är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion med 

geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt 

föreningsliv och närhet till mänskliga möten. 

Det finns över hundra olika föreningar i Tingsryds kommun. Genom att ge föreningsstöd vill 

Tingsryds kommun skapa positiva fritidsmiljöer och mötesplatser för kommunens invånare. 

Föreningar som får föreningsstöd ska arbeta med att främja jämställdhetsarbete och stimulera 

engagemang för integration och mot rasism. Föreningslivets mångfald ska främjas och bidra 

till att utveckla demokrati samt välfärd. Det ska arbetas för utbildningsinsatser i föreningarna 

och bidra till barns och ungdomars medverkan i och inflytande på föreningsdemokratin. 
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Krav för att få föreningsstöd  

 

• Föreningen är verksam i Tingsryds kommun. 

• Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar och har ett aktuellt medlemsregister 

där varje medlems identitet går att styrka. 

• Föreningens verksamhet är demokratisk, följer svensk lagstiftning och 

barnkonventionen samt är förenlig med principen om alla människors lika värde. 

• Föreningen följer diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, 

ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen verkar mot doping och droger bland sina medlemmar. Aktiviteter bedrivs i 

en alkohol- och drogfri miljö. 

• Föreningen har godkända stadgar. 

• Föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister.  

• Föreningen har en dokumenterad verksamhet och egen ekonomisk bärighet. 

• Föreningen har ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och 

organisationsnummer. 

• Föreningen håller årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport samt 

revisionsberättelse godkänns. 

• Från och med 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur 

belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag i föreningen samt har 

direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta enligt beslut från Riksidrottsmötet 

2019. Den enskilde ledaren ska begära utdrag från Polisen och visa upp det för sin 

förening. Föreningen är ansvarig för att kontrollera utdraget och dokumentera att 

kontrollen har genomförts. Utdragen ska inte arkiveras av föreningen. 

 

Handlingar som ska finnas med  
 

Årligen ska följande handlingar skickas in:  

• Verksamhetsberättelse 

• Resultatrapport  

• Balansrapport  

• Revisionsberättelse  

 

Respektive förening ansvarar även för att uppdatera aktuell föreningsinformation efter varje 

årsmöte till kommunens föreningsregister.  
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Första gången man söker stöd ska även följande handlingar skickas in: 

• Drogpolicy 

• Jämställdhetsplan 

• Tillgänglighetsplan 

• Hållbarhetsplan  

• Plan mot mobbing och särbehandling 

• Stadgar 

 

 

Föreningsstöd utgår inte till… 
 

• Ekonomiska föreningar. 

• Politiska föreningar. 

• Religiösa föreningar.  

• Stödföreningar (supporterklubbar).  

• Organisationer som tar hand om enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska 

intressen.  

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Föreningsstöd att söka 

Verksamhetsstöd 

 

Ansökningsperiod 

1 december – 15 februari 

 

Stödet betalas ut som ett engångsbelopp och kan endast sökas en gång per år. Det finns även 

möjlighet till ett dialogmöte där man tillsammans med kommunen pratar igenom vad stödet 

ska omfatta.  
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Verksamhetsstödet är uppdelat utifrån följande föreningskategorier: 

- Barn, ungdom- och fritidsföreningar 

- Kulturföreningar  

- Samlingslokalägande föreningar 

- Övriga föreningar 

 

Verksamhetsstöd – Barn, ungdom- och fritidsföreningar 

 

Aktivitetsbidrag 

 

5 kr/deltagartillfälle 

Enligt redovisning till det statliga lokstödet föregående år.  

Åldersgränsen är 7-25 år. 

 

Förhöjt aktivitetsbidrag 

 

5000 kr  

Barn- och ungdomsföreningar som på grund av begränsningar i aktivitetsytor inte kan uppnå 

större volym i den statliga lokstödsredovisningen. 

 

Ungdomsstyrelser  

Upp till 5000 kr 

Föreningar som har dokumenterade ungdomsstyrelser vars styrelsemedlemmar är 

lokstödsberättigade kan söka ett generellt bidrag för ändamålet. Återrapportering skall 

inkomma efter verksamhetsårets slut. 

 

Fritidsgårdsverksamhet  

 

500 kr/tillfälle  

Föreningen skall ha ett godkännande av kommunen att bedriva denna verksamhet. Stöd utgår 
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för max 26 tillfällen per år. Dessa skall vid årets slut redovisas med datum och 

deltagarförteckning.  

 

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 etc. 

 

Anläggningar: 

 

A - Bollplaner 

1 Fotbollsplan gräs, min  

100x60 m, livligt använd  26 000 kr – 31 000 kr 

till träning och seriespel  

 

2 Fotbollsplan gräs, min  

100x60 m, använd för träning 14 500 kr – 18 000 kr 

och ungdomsspel  

 

3 Five a side-fotbollsplan  3 000 kr  

 

4 Beachvolleybollplan  3 000 kr  

 

5 Beachhandbollsplan  3 000 kr 

 

 

B – Racketsport 

1 Tennisbana med grus  5 000 kr 

 

2 Tennisbana hardcourtunderlag 3 500 kr 

 

3 Tennisbana med asfalt  1 600 kr 
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4 Elbelysning tennis (min 200 Lux) 2 300 kr 

 

 

 

C - Föreningslokal 

1 Omklädningsbyggnad med dusch 180 kr/m
2

 

och värme, använd året runt  

 

2 Dito, delvis använd under året 80 kr/m
2

  

(t.ex. sommaranvändning)  

 

3 Klubbrum, verksamhetslokal,  120 kr/m
2

  

använd året runt  

 

4 Klubbrum/lokal delvis använd 63 kr/m
2

  

under året 

 

5 Förrådsutrymmen   38 kr/m
2

 

 

 

D - Hästsport 

1 Ridhus (endast manegen)   38 kr/m2 

 

2 Ridning, paddock, mindre grusplan 3 kr/m2 

 

3 Ridstigar i terräng för ridskole- 4 kr/löpmeter 

verksamhet 

 

4  Stallplats samt kostnad för foder  

till hästar som ägs eller hyrs in av  2 900 kr/st 

förening och går i lektion på ridskolan 
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5  Travbana (bana för träning)  8 kr/löpmeter 

 

6 Elbelysning paddock   1 300 kr  

 

 

E – Spår och leder 

1 Elljusspår   6 kr/m  

   (15 000 kr = 2,5 km) 

 

2 Vandringsleder (tillsyn)  125 kr/km 

 

3 Minicrossbana  8 kr/löpmeter 

 

 

F – Sportskytte  

1 Skeet   1 600 kr/bana 

 

2 Trapp   1 600 kr/bana 

 

3 Älg    2 900 kr/bana 

 

4 Viltmål   1 800 kr/bana 

 

5 Harbanor   400 kr/bana  

 

6 Pistol   1 100 kr/bana 

   +200 kr/ställ  

  

Villkor: Banorna skall vara godkända av polis- och  

kommunala myndigheter. Älgskyttebana skall vara  

upptagen i generalplanen för länets älgskyttebanor.  
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G - Gevärsskytte 

1 Gervärsskjutbana  3 100 kr/bana 

   +130 kr/ställ  

 

2 Skjuthall   14 kr/m2 

 

 

H - Hundsport 

1 Appellplan o. agilitybana  5 000 kr 

med hinder  

 

 

I – Övriga anläggningar 

1 Prövning i varje enskilt fall  

 

 

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 att lokalbidrag skall utgå, skall kultur- och fritidsutskottet godkänna såväl förhyrning av 

lokal som lokalkostnad. Detta skall godkännas innan lokalen tas i anspråk.  

För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av 

entrébelagda arrangemang, utgår ej lokalbidrag. 

Bidrag utgår inte till hyra av ishall, bollhall, idrottshallar eller gymnastiksalar, 

badanläggningar eller andra redan subventionerade lokaler. 
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Bidrag 

Lokalbidrag utgår, för lokal som disponeras helt enligt egen planering, med 60 % på de av 

kultur- och fritidsutskottet godkända kostnaderna för kallhyra, uppvärmning, el, vatten, 

renhållning och försäkringar. 

Uppgifterna om lokalkostnaderna skall avse föregående verksamhetsår. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Verksamhetsstöd – Kulturföreningar 

 

Verksamhetsstöd till hembygdsföreningar  

 

Maxbelopp 15 000 kr 

Verksamhetsstödet bedöms utefter föreningens verksamhetsberättelse från föregående år samt 

verksamhetsprogram innevarande år.   

Dialog och bedömning för stödets nivå sker i samråd mellan kommun och kretsordförande. 

Arrangerande föreningar hänvisas till möjligheten att söka evenemangsstöd. 

 

Verksamhetsstöd till kulturföreningar  

 

Maxbelopp 15 000 kr 

Verksamhetsstödet bedöms utefter föreningens verksamhetsberättelse från föregående år samt 

verksamhetsprogram innevarande år.  

Arrangerande föreningar hänvisas till möjligheten att söka evenemangsstöd. 

Förening med förhyrd verksamhetslokal prövas i varje enskilt fall.  

 

....................................................................................................................................................... 
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Verksamhetsstöd – Samlingslokalägande föreningar 

 

 

Samlingslokalägande föreningar med mindre lokal  

 

Grundbidrag max 5 000 kr  

Aktivitetsbidrag max 70 kr/tillfälle 

Grundbidraget bedöms utefter föreningens verksamhetsberättelse från föregående år samt 

verksamhetsprogram innevarande år.  

Aktivitetsbidraget redovisas på föregående års antal uthyrningstillfällen.  

 

 

Samlingslokalägande föreningar med större lokal 

 

Grundbidrag 60 kr/m2 

Aktivitetsbidrag max 70 kr/tillfälle 

Grundbidraget bedöms utefter föreningens verksamhetsberättelse från föregående år samt 

verksamhetsprogram innevarande år.  

Aktivitetsbidraget redovisas på föregående års antal uthyrningstillfällen.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

Verksamhetsstöd – Övriga föreningar 

 

Sockenråd, kommittéer och lokala utvecklingsgrupper 

Upp till 7 000 kr 

Verksamhetsstödet bedöms utefter föreningens verksamhetsberättelse från föregående år samt 

verksamhetsprogram innevarande år. 

Vid arrangemang ges möjlighet att söka evenemangsstöd. 
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Pensionärsföreningar  

Upp till 5 000 kr 

Verksamhetsstödet bedöms utefter föreningens verksamhetsberättelse från föregående år samt 

verksamhetsprogram innevarande år.  

 

Individ- och samhällsfrämjande föreningar 

Upp till 4 000 kr 

Verksamhetsstödet bedöms utefter föreningens verksamhetsberättelse från föregående år samt 

verksamhetsprogram innevarande år.  

 

....................................................................................................................................................... 

Evenemangsstöd 

 

Evenemangsstöd som fast belopp  

 

Ansökningsperiod  

1 januari – 30 april 

 

Denna form av evenemangsstöd kan sökas i samband med ett större evenemang som anordnas 

i kommunen. Arrangemanget ska bedömas vara av stort värde för kommunen i hänseende till 

antal besökare från ett stort upptagningsområde. Vilket kan rendera i ökat antal gästnätter som 

bidrar till ökad handel i kommunen. 

Ansökningar behandlas av kultur och fritidsutskottet där beloppet fastställs.  

 

Blir evenemangsstöd beviljat skall ingen sponsring från kommunen tilldelas. Tingsryd 

kommuns logotyp skall synas i samband med evenemangets marknadsföring. Planerad 

exponering skall framgå i ansökan.  

Redovisning görs efter evenemanget där det framgår hur många kvinnor respektive män som 

närvarat under arrangemanget för att utbetalning ska kunna ske.  
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Evenemangsstöd som förlustgaranti  

 

Ansökningsperiod  

Kan sökas hela året  

 

Upp till 150 kr/såld biljett 

Förlustgaranti beviljas för evenemang som välkomnar alla grupper i samhället, detta skall ske 

genom marknadsföring till allmänheten. Evenemanget skall ha en fastställd entré- eller 

biljettavgift samt utgifter i form av gager och hyreskostnader. För att bli berättigade 

förlustgaranti skall evenemanget ha ett allmänintresse där förväntad publik bör vara minst 25 

personer.  

Årsmöten anses inte som bidragsberättigade och inte heller kostnader för inköp av fika, mat 

eller marknadsföring. 

Ansökan till stödet skall göras innan evenemanget äger rum. Efter ansökan behandlats 

beviljas ett maxbelopp. Detta fastställs mot redovisningen som skickas in efter evenemanget, 

som då räknas av mot den faktiska publiksiffran. Bidraget kan aldrig överskrida maxbeloppet 

som har beviljats innan evenemanget och överstiger heller inte 150 kronor per såld biljett eller 

entré. För utbetalning av detta stöd krävs också redovisning av antal kvinnor respektive män 

som besökt evenemanget. 

I ansökan skall framgå vilken/vilka som sponsrar eller som är medarrangör, samt med vilket 

belopp.  

 

....................................................................................................................................................... 

Investeringsstöd 

 

Investeringsstöd  

Ansökningsperiod  

1 januari – 30 april 

 

30 % max 25 000 kr 

På föreningsägd lokal, stödet kan även vara till inköp av betydelsefull utrustning. 

Ansökan görs ihop med kostnadskalkyl samt eventuella offerter och investering får inte vara 

påbörjad för att stöd skall beviljas.  
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Ihop med ansökan bör föreningen undersökt om eventuella medfinansiärer finnes.  

Periodiskt underhåll medges inte som investering.  

Efter avslutat arbete skall redovisning med bifogade fakturor skickas in snarast möjligt så att 

utbetalning ska kunna ske.  

I vissa fall kan högre belopp beviljas om det görs i samansökan med Boverket, som kräver en 

trettioprocentig delfinansiering av kommunen. Dessa ansökningar prövas separat.   

 

 

....................................................................................................................................................... 

Utvecklingsstöd 

 

Ansökningsperiod  

1 januari – 30 april  

 

Organisationer som inte faller inom ramen för övriga stöd kan söka Utvecklingsstöd. Det är 

ett slags arrangörsstöd som till exempel lokala utvecklingsgrupper, jourverksamhet av ideell 

karaktär, projekt med mera kan söka.  

 

Generella bidrag att söka inom Utvecklingsstöd 

 

Nattpatruller  

 

Upp till 5 000 kr 

Bedöms utifrån verksamhet.  

 

Specifika arrangemang  

 

Prövas i varje enskilt fall.  

 

Individ- och samhällsfrämjande föreningar och organisationer  

 

Upp till 4 000 kr 

Bedöms utifrån verksamhet. 


