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Bidragsregler - kommunala bidrag till föreningar/organisationer 

Normer och regler  
Kommunala bidrag enligt nedanstående bidragsregler lämnas av kommunstyrelsen till 
ideella föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i kommunen eller 
regionen och som godkänts som bidragsberättigade.  

Bidragssökande förening/organisation ska arbeta med målsättningen att främja en 
demokratisk fostran, där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. Särskild upp-
märksamhet ska läggas på funktionshindrade och ungdomars behov och möjlighet till 
en aktiv och kreativ fritid.  

Föreningen ska, i förebyggande syfte, medverka aktivt i opinionsbildningen mot 
droger och missbruk. Detta ska utgöra ett naturligt och regelbundet förekommande 
inslag i den egna verksamheten.  

Bidragen till kulturverksamhet syftar till att stödja och uppmuntra verksamhet och 
arrangemang som bidrar till ett bra och varierat kulturutbud med hög kvalité.  

Allmänna bestämmelser 

Föreningen är ej bidragsberättigad enligt dessa regler om den tillhör någon av 
följande kategorier: 

 politisk organisation/förening

 stödförening (supporterklubb)

 elevförening

 ekonomisk förening

Bidragsgivningen är i första hand avsedd att stödja barn-, ungdoms- och 
handikappverksamhet. För att en förening ska komma ifråga för föreningsstöd 
ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:  

 Bidragssökande förening ska ha antagit stadgar, valt styrelse, varit verksam under
minst 3 månader före bidragsåret samt vara ansluten till riksorganisation

 Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i
kommunen

 Föreningen ska ha minst 12 medlemmar i åldern 7-25 år som regelbundet deltar i
föreningens verksamhet

 Efter föreningens första verksamhetsår ska årsmöteshandlingar lämnas in till
Älvsbyns kommun.
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 Föreningen ska årligen inkomma med föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse 
och resultatrapport senast 15 mars

 Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och bedrivas i drog- och dopingfri miljö

 Vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer

 Den ska ha en fastställd medlemsavgift om minst 20 kronor/år

 Beviljat bidrag utbetalas endast till föreningens plusgiro eller bankgiro

 Har kommunen en fordran på föreningen regleras den innan beviljat bidrag 
betalas ut

 För föreningar/organisationer med verksamhet i länet kan andra kriterier komma 
i fråga. 

Föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse och resultatrapport är obligatorisk 
Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldelade medel kan medföra att 
föreningen blir återbetalningsskyldig och avstängd från kommande bidragsfördelning 

Stödformer 

Lokalt aktivitetsstöd 
Aktivitetsstöd kan lämnas till förening som anordnat sammankomster för deltagare i 
åldersintervallet  7-25 år i ledarledd verksamhet om minst 60 minuter för minst 3 och 
högst 30 deltagare per tillfälle och dygn. Sista ansökningsdag är 28 februari och  
31 augusti.  

Till ansökan ska bifogas: 
Sammanställning av närvarokort.  
Bidrag utgår med 4 kronor/närvarotillfälle. .  

Driftbidrag till föreningsägda anläggningar samt skoterleder
Bidrag kan lämnas till förening/organisation för drift och underhåll av egen 
anläggning, samt för skötsel och underhåll av skoterleder, gäller huvudleder.  

Sista ansökningsdag är  28 februari. 

Elljusspår 5 000 kr/km, max 15000 kr 
Gräsplan, 11-manna         8 000 kr plan 1 + 4 000 kr plan 2
Omklädningsbyggnad med dusch          15 000 kr byggnad  
Övrig byggnad 
(t ex bakvaler, klubbhus m m) 5 000 kr 
Isbana 3 000 kr 
Skoterled, gäller huvudleder              70 kr/km 
Motorstadion 60 000 kr 
Badplatser 3 000 kr 
Handikappförening, aktiviteslokal 
50 % av hyreskostnad förhyrd lokal      30 000 (max) 
Shotokan lokal 
50 % av hyreskostnad förhyrd lokal      40 000 (max) 

Till ansökan ska bifogas: 
Redovisning/kvitton för uppgivna kostnader, hyresavtal. Det sammanlagda bidraget 
får ej överstiga redovisad kostnad. 
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Bidrag till föreningsjubileum
Bidrag kan utbetalas till förenings:  

 30-, 40- och 50-årsjubileum med 40 kr per fyllda år.

 60- och 70-årsjubileum med 60 kr per fyllda år.

 75-, 80- och 90-årsjubileum med 6 000 kr.

 100-års jubileum med 10 000 kr.

Arrangörsstöd 
Arrangörsstödet ska: 
I sin tillämpning garantera en viss kvalitetsnivå på kulturutbudet, säkerställa att 
länskulturinstitutionernas produktioner sprids i länet samt att bidra till att öka det 
lokala utbudet samt säkerställa kulturaktiviteter för barn och ungdom.  
Bidrag kan efter ansökan utgå till: 

Icke kommersiella offentliga arrangemang som genomförs i samarbete med fria 
grupper i regionen, länsinstitutioner, övriga regionala producenter, Norrlandsoperan 
samt nationella och internationella producenter. Ansökan ska vara Älvsbyns kommun 
tillhanda senast två månader före aktuellt arrangemang.  

Efter genomfört arrangemang ska redovisning inlämnas varefter beslut om eventuellt 
bidrag kan fattas.  

Verksamhetsbidrag kulturföreningar
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar. Följande kriterier beaktas särskilt: 

 Offentlig utåtriktad verksamhet

 Strävan att nå eftersatta och nya grupper

 Arbete för utveckling och kontinuitet

Sista ansökningsdag är  28 februari. 

Verksamhetsbidrag föreningar/organisationer Verksamhetsbidrag lämnas till 
föreningar/organisationer som arbetar med social inriktning eller regional 
verksamhet. Sista ansökningsdag är  28 februari. 

Startbidrag 

Startbidrag, med ett engångsbelopp (1 000 kronor) kan lämnas till nystartad förening 
eller organisation som redovisat minst 12 medlemmar i åldern 7-25 år. 
Verksamheten ska ha bedrivits under året och första årsmötet hållits. 

Årsmöteshandlingar: 
Kompletta årsmöteshandlingar innehållande verksamhets- och revisionsberättelser, 
resultatrapport, justerat årsmötesprotokoll samt verksamhetsplanering för 
nästkommande år ska bifogas ansökan. 
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Driftbidrag till bygdegårdar/samlingslokaler 

Stöd lämnas som driftbidrag till bygdegårdar/samlingslokaler. Bidraget grundar sig på 
schablon enligt följande: 
Stor bygdegård/samlingslokal  12 500 kr 
Mellanstor bygdegård/samlingslokal    9 500 kr 
Liten bygdegård/samlingslokal     7 000 kr 
Bagarstuga/motsvarande   5 000 kr 

Sista ansökningsdag är 28 februari. 

Investeringar 

Bidrag till mindre investeringar beslutas i samband med föreningsstödet. 
Förening som avser att söka bidrag för investering lämnar in skrivelse senast den  28 
februari. 

Bidrag studieförbund 
Allmänt kommunbidrag som alla studieförbund med verksamhet i Älvsbyns kommun 
har rätt att erhålla.. 

Kommunbidrag fördelas enligt varje studieförbunds andel av sammanlagda antalet 
redovisade studietimmar föregående verksamhetsår. En gång per år utbetalas bidraget 
utifrån SCB sammanställning. 

PUMA – Projekt Ungdom Med Ambitioner 
Ungdomar mellan 13-25 år kan söka pengar för spontanaktiviteter från Fritid & 
Kultur. Det kan exempelvis vara en spelning, poesikväll, teater eller turnering. I 
ansökan ska det framgå följande: 

 Vad vill du/ni göra

 Varför vill du/ni genomföra idén

 Hur attraherar idén andra unga

 Förslag på budget, med kostnader och eventuella intäkter

Förutom en ansvarig ungdom så ska det finnas en ansvarig vuxen samarbetspartner 
(juridisk person) som kan ta hand om utbetalade pengar. Efter genomfört arrange-
mang redovisas erfarenheterna skriftligen till Fritid & Kultur. 


