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1 ALLMÄNT 

  
 

1:1 
 
 

Rätt till bidrag   
Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde 
kommun och är uppbyggd enligt demokratiska principer, kan få bidrag. Med demokra-
tiska principer menas att det finns en, av medlemmarna, vald styrelse, att föreningen 
genomför årsmöten och har antagna stadgar för sin verksamhet.  
 
Förening som vill ha kommunalt bidrag enligt detta reglemente skall vara registrerad hos 
fritidskontoret. Registrering innebär inlämnande av särskild registreringsblankett, stadgar 
och protokoll avseende organisationens officiella bildande samt registreringsbevis från 
godkänd riksorganisation. Förening kan erhålla bidrag året efter registrering.  
 
I förening med flera sektioner kan endast huvudföreningen söka bidrag. Förening skall 
vara ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riks-
idrottsförbundet eller något statligt verk.  
 
Förening som inte är ansluten till riksorganisation, kan godkännas som bidragsberättigad 
av Kultur och fritidsnämnden om dess barn- och ungdomsarbete bedöms som värdefullt 
för kommunen.  
 
 

1:2 Förenings bokföring 
Förening som erhåller bidrag är skyldig att föra kassabok enligt bokföringslagens krav.  
Medlemsavgift ska redovisas separat i resultaträkningen och inte inkluderas i års- ter-
mins- eller verksamhetsavgift. 
 
 

1:3 Verksamhet i drogfria miljöer 
Kultur och fritidsnämnden förutsätter att all bidragsgrundande verksamhet för barn och 
ungdomar i föreningsregi bedrivs i drogfria miljöer. (Varken ledare eller deltagare ska 
bruka exempelvis alkohol, eller narkotika i samband med bidragsgrundande aktivitet).  
 
Kultur och fritidsnämnden uppmanar enligt dessa normer bidragsberättigade föreningar 
att återkommande i sin ordinarie verksamhet informera om droger. 
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1:4 Ej bidragsberättigade 
Kommunalt bidrag betalas inte ut till förening som för sin ungdomsverksamhet får bidrag 
av annan kommunal instans. Bidrag betalas inte heller ut till del av föreningsverksamhet, 
som enbart har kommersiellt syfte.  
 
Bidrag betalas inte ut till förening som bedriver verksamhet av rasistisk eller vålds-
karaktär. 
 
Verksamhetsbidrag betalas inte ut till förenings FA-verksamhet. 
 
Förening som inte erhållit föreningsbidrag under de två senaste åren är inte längre bi-
dragsberättigad. För att kunna erhålla bidrag skall förening på nytt ansöka om att bli  
bidragsberättigad. 
 
 

1:5 Ansökan om bidrag 
Bidragsansökan skall lämnas in till fritidskontoret på särskild blankett och vara under-
tecknad av ordförande och kassör.  
 
Ansökningsblankett finns på fritidskontoret. Ansökan om bidrag skall ske snarast efter 
genomfört årsmöte och omfatta föreningens senast avslutade verksamhetsår.  
 
Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport, revisionsberät-
telse samt underlag för föreningsregister. Till bidragsansökan ska även sammanställning 
av föreningens planerade verksamhet och budget för ansökningsåret bifogas. 
 
 

1:6 Kontroll 
Fritidskontoret utövar regelbunden kontroll av de handlingar som är av betydelse för 
bidragsgivningen. Handlingarna skall bevaras i minst fem (5) år efter verksamhetsårets 
utgång. De handlingar som ska bevaras är räkenskapshandlingar, närvarokort, medlems-
register, årsmötes- och styrelseprotokoll, stadgar och annat underlag som är av betydelse.  
 
Om det vid granskning eller på annat sätt konstateras att bidrag utbetalats till förening i 
strid mot gällande bidragsbestämmelser är förening skyldig att återbetala det belopp som 
Kultur och fritidsnämnden beslutar.   
 
Föreligger misstanke om att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag, 
kan Kultur och fritidsnämnden besluta att denna förening inte längre ska betraktas som 
bidragsberättigad. Kultur och fritidsnämnden kan också komma att stänga av föreningen 
från kommunala anläggningar under upp till två år samt polisanmäla föreningen. 
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1:7 Utbetalning av bidrag 
Beviljade bidrag utbetalas endast till föreningens plus- eller bankgiro. 
 

1:8 Skulder till Skövde kommun 
För förening som har en skuld till Skövde kommun görs avdrag för skulden vid utbetal-
ning av bidrag.   
 

1:9 Reducering av bidrag 
Bidrag kan reduceras om kommunfullmäktige beslutar om lägre anslag än som krävs för 
utbetalning enligt bestämmelserna.   
 

1:10 Bidragsår och ansökningsår 
Med bidragsår avses det år då verksamheten genomförs. Med ansökningsår avses det år 
då föreningen ansöker om bidrag. 
 

 

2 BIDRAGSREGLER 

2:1 Förening med ungdomsverksamhet 
För att beviljas bidrag gäller följande krav. Föreningen:   

- ska ha antagit skriftligt utformade stadgar  
- ska ha haft årsmöte där verksamhets-, balans- och resultaträkning samt  

   revisionsberättelse godkänts   
-  ska ha verksamheten öppen för alla inom åldersgruppen 7-20 år   
-  ska minst ha 10 registerförda medlemmar i åldern 7-20 år.  –  
- kan maximalt ha 10 % av medlemmarna bosatta utanför Skövde kommun  -  
- ska minst haft 15 bidragsberättigade sammankomster under verksamhetsåret –  
- ska ha en medlemsavgift om minst 50 kr per år för enskild individ. Varje medlem 

ska ha kännedom om sitt medlemskap.   
 

Förening som till viss del uppfyller ovanstående kriterier kan få bidrag efter särskilt be-
slut av Kultur och fritidsnämnden.   
 
 

2:2 Medlem 
Som bidragsberättigad medlem räknas den som under kalenderåret fyllt 7 år, men ej 21 
år, har betalt medlemsavgift och därmed är registerförd i föreningen och är folkbokförd i 
Skövde kommun. 
 
Medlem av tillfällig natur räknas ej. Exempel på icke bidragsgrundande medlem: Den 
som enbart deltar i öppen verksamhet samt person som löst medlemskort vid entrén till 
arrangemang som exempelvis dans, film, teater, match och liknande. 
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2:3 Medlemsregister 
Medlemsregister ska innehålla uppgift om medlemmarnas namn, födelsedatum och 
adress. Medlem skall ha betalt stadgeenlig avgift under verksamhetsåret. Medlemmarna 
skall finnas registrerade i åldersgrupper 0-6 år, 7-20 år och 21- år, samt om det är man 
eller kvinna. 
 

2:4 Sammankomst  
Som sammankomst räknas aktivitet som: 
 
- är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion eller motsvarande  
- består av minst fem medlemmar i åldern 7-20 år. Ledaren räknas alltid som grupp-

medlem.  
- pågår minst 60 minuter och innehåller gemensam samling och avslutning,   
- har en ledare som är utsedd av föreningen och är lägst 13 år. En ledare kan redovis-

ningsmässigt ej vara ansvarig för flera grupper samtidigt.   
 
Aktivitet som bedrivs som ledarledd organiserad lägerverksamhet under mer än ett dygn 
berättigar till maximalt tre sammankomster per dag.    
 
Naturlig aktivitetsgrupp får inte delas i flera grupper. En deltagare får endast räknas en 
gång per dag och förening.    
 
Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade: fester, firande av högtider, publika arran-
gemang, verksamhet inom skolans ram, av studieförbund arrangerade studiecirklar,  
studier i religion eller kommersiella arrangemang.  
  

2:5 Närvarokort 
Ansvarig ledare ska i anslutning till varje sammankomst föra närvarokort. Närvarokorten 
ska vara komplett ifyllda.  Föreningen ska genom närvaroförteckning kunna styrka att 
medlem deltagit i planerad verksamhet. Av närvaroförteckningen skall framgå medlems 
namn och födelsedata. 
 

2:6 Grundbelopp 
Grundbelopp fastställs årligen i Kultur och fritidsnämndens budget. För elevorganisatio-
ner gäller halvt grundbelopp.   
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3 VERKSAMHETSBIDRAG 

3:1 Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar 
 
Ändamål  
Bidraget avser att täcka baskostnaderna för föreningens administration och verksamhet, 
så att grundtrygghet och stabilitet i verksamheten kan uppnås.   
 
Villkor   
Verksamhetsbidrag betalas ut till förening med minst tio medlemmar i bidragsberättigad 
ålder och minst 15 bidragsberättigade sammankomster.  Bidragsansökan skall avse före-
ningens eget verksamhetsår.   
 
Bidrag   
Bidrag ges med ett helt grundbelopp, för elevorganisationer ett halvt grundbelopp  
gånger den sammanlagda summan av vägningstal för antal medlemmar i bidrags-
berättigad ålder och antal bidragsberättigade sammankomster under verksamhetsåret (se 
tabeller punkt 3:3). För att bidrag ska betalas ut ska den sammanlagda summan av  
vägningstalen uppgå till minst tre grundbelopp. 
 

 
Exempel:  
En förening har 170 bidragsberättigade medlemmar vilket ger ett vägningstal på 15  
(se tabell A) och 340 bidragsberättigade sammankomster vilket ger ett vägningstal på 30 
(se tabell B). Bidrag utgår med 15+30 gånger 275 (grundbelopp för 2015) är lika med 
12 375 kronor. 

 
3:2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startbidrag 
 
Nystartad eller vilande förening, som bedrivit regelbunden verksamhet under minst tre 
månader, kan få startbidrag till dess reguljära bidrag kan betalas ut. Medlemsmöte skall 
ha hållits där styrelse och revisorer utsetts, samt stadgar antagits.  Bidrag betalas ut med 
tre grundbelopp. 
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3:3 Vägningstal 
 

Tabell A 
Antal medlemmar i 

åldern 7-20 år 

 
Vägningstal 

Tabell B 
Antal  

bidragsberättigade  
sammankomster under  

verksamhetsåret 

 
Vägningstal 

  15-19 1 
10-20 2 20-30 2 
21-30 3 31-60 4 
31-40 4 61-90 6 
41-50 5 91-120 8 
51-75 7 121-150 10 

    
76-100 9 151-180 13 
101-125 11 181-210 16 
126-150 13 211-240 19 
151-175 15 241-270 22 
176-200 17 271-300 25 

    
201-250 20 301-350 30 
251-300 23 351-425 37 
301-350 26 426-525 46 
351-400 29 526-650 57 
401-450 32 651-800 70 

    
451-500 35 801-975 85 
501-600 38 976-1175 102 
601-700 41 1176-1400 121 
701-800 44 1401-1650 142 
801-900 47 1651-1925 165 

    
901-1000 50 1926-2225 190 
1001-1100 53 2226-2550 217 
1101-1200 56 2551-2900 246 
1201-1300 59 2901-3275 277 
1301-1400 62 3276-3675 310 

    
1401-1500 65 3676-4100 345 
1501-1600 68 4101-4550 382 
1601-1700 71 4551-5025 421 
1701-1800 74 5026-5525 462 
1801-1900 77 5526-6050 505 
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4 LOKALBIDRAG 

 
 

Ändamål  
Bidraget avser att stödja förening, som för sin verksamhet hyr, äger eller på annat sätt har 
kostnad för lokal eller anläggning.  
 
Nettotaxa  
För föreningens organiserade verksamhet upplåts kommunägda lokaler och anläggningar 
för fritidsändamål enligt gällande nettotaxa. För entrébelagda arrangemang uttages hyra 
enligt gällande taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar.   
 
För förening, som för sin organiserade verksamhet hyr lokal i av kommunen tillhanda-
hållna samlingslokaler i Skövde används särskilda taxebestämmelser.   
 
Vid kommersiella arrangemang, då förening från annan kommun eller distrikts-
organisation hyr kommunägda lokaler/anläggningar debiteras hyra enligt fritids-
nämndens fastställda taxor och avgifter. 
 

4:1 Hyresbidrag 
 
Villkor   

- Lokalen skall vara belägen i Skövde kommun 
- Avtal om uthyrning skall i förväg godkännas av Kultur och fritidsnämnden   
- Lokalen skall användas regelmässigt av föreningen och verksamheten skall i   

huvudsak vara avsedd för åldersgruppen 7-20 år   
 

Bidrag   
Bidrag betalas ut med 75 % av godkända nettolokalkostnader (lokalhyra, arrendekostnad, 
förbrukningsartiklar, försäkring, räntekostnad, mindre underhållsåtgärder samt konsum-
tionsavgifter). Dock högst 25 grundbelopp per förening och år. 
 

4:2 Anläggningsbidrag 
 
Villkor  

- Lokalen/anläggningen skall vara belägen i Skövde kommun  
- Lokalen/anläggningen skall vara föreningsägd alternativt långfristigt hyrd eller 

motsvarande (styrkes genom avtal)   
- Lokalen/anläggningen skall användas regelmässigt av föreningen och  

verksamheten skall i huvudsak vara avsedd för åldersgruppen 7-20 år. 
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4:2 Bidrag 
Bidrag betalas ut med maximalt följande schablonbelopp: 
 

 Antal grundbelopp/år 
 A 1 Fotbollsplan gräs, s k A-plan, min 100x60 m,  använd till 

träning och seriespel 
200 

 A 2 Fotbollsplan gräs, övriga planer, min 100x60 m, använd till 
träning och seriespel 

100 

 A 3 Fotbollsplan gräs, 7-manna, använd till träning och matcher 30 
 A 4 Övrig gräsyta, per 1000 kvm 1 
 A 5 Fotbollsplan grus, min 100x60 m 30 
 A 6 Elbelysning för fotbollsplan gräs el grus enl 1, 2 och 5 5 
    
 B 1 Omklädningsbyggnad med värme och dusch använd året 

runt, per kvm 
0,6 

 B 2 Omklädningsbyggnad med värme och dusch delvis använd    
under året (t ex sommaranvändning), per kvm 

0,3 

 B 3 Klubbrum/-lokal använd året runt, per kvm 0,5 
 B 4 Klubbrum/-lokal delvis använd under året, per kvm 0,25 
 B 5 Samlingslokal, per kvm 0,25 
    
 C 1 Tennisbana med grus 17 
 C 2 Tennisbana med asfalt 2 
    
 D 1 Ridanläggning 9 
    
 F 1 Elljusspår, per km 20 
    
 H 1 Nyproduktion av orienteringskarta per km² 6 
 H 2 Revidering av orienteringskarta per km² 3 
    
 I 1 Skjutbana 300 m, per ställ 1 
 I 2 Skjutbana 10 m, per ställ 0,5 
 I 3 Jaktskyttebana 4 
    
 J 1 Motorbana 7 
    
 K Efter särskild prövning av kultur & Kultur och fritidsnämn-

den kan bidrag utgå för övriga lokaler och anläggningar. 
Speciell ansökan skall bifogas där det klart skall framgå vad 
beviljade medel skall användas till. 

 

    
 L Golfbana per hål 7 
    
 M Slalombacke 10 
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5 LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 

 Ändamål   
Bidrag för deltagande i central eller regional ledarutbildning samt anordnande av lokal 
utbildning.    
 
Villkor   
Ledarutbildning skall anordnas av riks- eller regional ungdomsorganisation eller i egen 
regi för lokal utbildning. 
 
Bidrag    
 
Bidragstak 

 Uppnått vägningstal (enl tabell punkt 3:3) Antal grundbelopp per år 
 3 – 20 6 
 21 – 75 11 
 76 – 299 17 
 300 - 25 

 
 Bidrag utöver av föreningen bestyrkt kostnad utgår ej.  

 
Central eller regional utbildning   
Bidrag betalas ut med bestyrkta kostnader för kursavgift, resekostnad och kursmaterial. 
 
Lokal utbildning   
Bidrag betalas ut med 50 % av bestyrkta kurskostnader.  Om annat bidrag till studie-
cirkelverksamhet betalas ut kan denna bidragsform ej komma ifråga. 
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6 RÄNTE- OCH AMORTERINGSFRIA LÅN 

 Ändamål   
Bidrag till ny-, till- eller ombyggnad av anläggning, bidrag till fast inredning av lokaler 
samt bidrag till inventarier i samband med utökning av lokal-/anläggningsyta.   
 
Villkor  
Ansökan skall innehålla av föreningen uttalad inriktning, kostnadskalkyl, finansierings-
plan, eventuella ritningar och tidplan.   
 
Föreningen är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. Dessa eventuella bidrag 
samt frivilligt arbete frånräknas totalkostnaden före beräkning av det ränte- och  
amorteringsfria lånet.   
 
Ansökan för investering som är genomförd avslås. 
 

• Ansökning skall vara inkommen till fritidskontoret senast den 30 april. 
• Ränte- och amorteringsfritt lån kan börja utnyttjas 1 januari året efter att lånet  

beviljats 
• Ränte- och amorteringsfritt lån ska vara fullt utnyttjat inom 2 år. 
• Ränte- och amorteringsfria lån avskrivs för föreningen efter 10 år. 
• Bidrag   
• Ränte- och amorteringsfritt lån kan betalas ut med högst 50 % av Kultur och  

fritidsnämnden godkända nettokostnader. Fördelningsmedel för ränte- och  
amorteringsfritt lån beslutas varje år i samband med budgetarbetet. 

 
Bidrag 
Ränte- och amorteringsfritt lån kan betalas ut med högst 50 % av Kultur- och fritids-
nämnden godkända nettokostnader. Minibelopp är 30 grundbelopp. 
 
Fördelningsmedel för ränte- och amorteringsfritt lån beslutas varje år i samband med 
budgetarbetet. 
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7 BIDRAG TILL SÄRSKILDA INSATSER ELLER PROJEKT 

 Ändamål 
Bidraget avser att vara ett komplement till de specialdestinerade bidragsformerna, som 
inte helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet. Det kan ges för sär-
skilda insatser och projekt utöver reguljärt utbud inom kommunen.   
 
Kultur och fritidsnämnden kan efter särskild framställning eller på eget initiativ således 
ge bidrag till:   
 
Insatser inom visst geografiskt område eller för viss målgrupp, projekt för att pröva nya 
metoder, nationell eller internationell kontaktverksamhet, tävlingar eller uppnådda resul-
tat.   
 
Villkor  
Ansökan, som skall innehålla ekonomisk kalkyl och beskrivning av projektet, skall  
lämnas in till Kultur och fritidsnämnden senast två månader innan verksamheten planeras 
starta.  
 
Ansökan skall avse nyuppkommet behov.  
 
Bidrag   
Bidrag kan betalas ut efter särskild prövning av Kultur och fritidsnämnden i varje enskilt 
fall. 
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8 INVESTERINGSBIDRAG 

 Investeringsbidrag för föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggning-
ar/lokaler.  
 
Ändamål  
Bidraget är avsett att ge ekonomiskt stöd vid inköp av inventarier eller i samband med 
periodiskt underhåll av anläggning/lokal som bedöms viktigt för Skövde kommun.  
 
Villkor  
För investeringsbidraget ska följande regelverk gälla: 
 
Beloppet i ansökan ska överstiga ett halvt basbelopp. 
Ansökan ska vara Fritidskontoret tillhanda senast 1 mars. Om medel finns kvar efter  
Kultur och fritidsnämndens prioriteringar gäller en ny ansökningsomgång där ansökan 
skall vara Fritidskontoret tillhanda senast 1 september. 
 
 
För Kultur och fritidsnämndens prövning gäller:  
Projektet ska ej ha påbörjats, alternativt utrustning ej inköpts vid ansökningstillfället.  
 
Om föreningen erhållit bidrag vid tidigare handläggning kan inte ytterligare bidrag utgå 
för samma projekt innan tidigare bidrag slutredovisats.  
 
För planering av periodiskt underhåll eller inköp av inventarier gäller:  
 
Totalkostnaden för projektet skall uppgå till minst ½ basbelopp.   
 
Vid arrende-/hyresavtal måste giltigt avtal med löptid på minst ett år finnas.  
 
Vid prioritering och fördelning av investeringsbidrag gäller följande kriterier: 
Ungdomsverksamhet på anläggningen 
Planerat periodiskt underhåll 
Föreningens möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet 
Jämställdhetsskapande åtgärder 
Handikapptillgänglighet 
Miljöförbättringar och energieffektiviseringar 
Inköp av kapitalvaror och andra inventarier 
 
Bidrag  
Bidrag kan utgå efter Kultur och fritidsnämndens prövning i varje enskilt fall och är 
maximerat till 50 % av godkända kostnader. 
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9 ANSÖKAN OM BIDRAG 

 Ansökan om bidrag skall göras av föreningens huvudstyrelse på blankett som finns på 
fritidskontoret.  Följande ansökningstidpunkter gäller: 
 

 Bidrag Ansökningstidpunkt 
 Verksamhetsbidrag Efter årsmötet 
 Startbidrag Under hela året 
 Lokalbidrag Efter årsmötet 
 Ledarutbildningsbidrag Efter årsmötet 
 Ränte- och amorteringsfria lån Före 31 augusti 
 Investeringsbidrag Före 1 mars eller 1 september 
 Bidrag till särskilda insatser eller  

projekt 
Under hela året, två månader före eller projekt 
verksamhetens början 
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