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Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 
Dnr KoF 2012.0042 

  
Bidragsgrunder 
Kommunens bidrag till föreningar skall vara enkla, begripliga och uppfattas som rättvisa uti-
från de prioriteringar som görs.  
Bidragen delas in i fyra grupper: 
 Lokalt aktivitetsstöd till barn och unga 4 – 20 år 
 Grundbidrag till verksamheter som organiserar pensionärer och vuxna funktionshindrade 
 Hyres- och anläggningsbidrag till föreningar som organiserar barn, unga, pensionärer, 

vuxna funktionshindrade samt till viss kulturverksamhet.    
 Särskilda bidrag 
 
Till föreningsbidrag hör inte olika typer av arrangemang och bidrag utgår aldrig till verksam-
het som bedrivs kommersiellt. Inte heller utgår bidrag till olika typer av elitsatsningar.  
Ekonomiskt stöd till föreningar sker endast genom bidrag och inte via andra typer av för-
måner. Bidragen kan villkoras och får inte vara kostnadsdrivande i andra delar av den kom-
munala organisationen, t ex driftsenheten.  
 

Syfte 
Föreningsbidrag är ingen lagstadgad skyldighet för kommunen och således ingen rättighet 
för föreningen. Syftet med föreningsbidrag är att styra verksamheten mot kommunens vis-
ion och mål, skapa delaktighet och samhörighet samt att långsiktigt stärka och utveckla 
samhällsutvecklingen och demokratin. 
 

Prioriterade grupper  
Kommunen prioriterar föreningar som, på olika sätt, har aktiviteter för barn och unga.  
Föreningar som har barn och ungdomsverksamhet, för vilken de erhåller bidrag, skall doku-
menterat arbeta med  

•  jämställdhet   
• integration  
• antimobbning   
• ANDT(alkohol, narkotika, doping, tobak)-frågor samt 
• Barnkonventionen i tillämpliga delar 

En viss prioritering sker också för föreningar som organiserar och bedriver verksamhet för 
vuxna personer med funktionsnedsättningar eller pensionärer. Även för dessa föreningar 
gäller det att kunna påvisa att man arbetar aktivt med frågor enligt punkterna ovan i tillämp-
liga delar.  
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Villkor 
För att vara bidragsberättigad krävs att föreningen är upptagen i kommunens föreningsregis-
ter, medlemmar i riksorganisation och har sin verksamhet i Bjuv kommun.  
 

Övrigt 
För att föreningsbidrag skall utgå skall föreningen vara öppen för alla som vill delta aktivt 
eller engagera sig på annat sätt, t ex som funktionär.  
Uppföljning av verksamheten sker årligen, både genom skriftlig redovisning i form av verk-
samhetsberättelse samt vid dialogmöten 1 – 2 ggr/år. Dialogmötena är obligatoriska för att 
föreningen skall vara bidragsberättigad.  
 

Lokalt aktivitetsstöd  
Lokalt aktivitetsstöd utgår till verksamhet som har aktiviteter för barn och unga i åldern 4 – 
20 år. Bidraget utgår med 4 kronor per tillfälle och deltagare. Ansökan sker två gånger per år, 
senast 25 februari och 25 augusti.  
 

Grundbidrag 
Grundbidrag utgår till föreningar som endast organiserar pensionärer eller funktionshind-
rade vuxna och är generella med ett brett utbud. Bidraget avser att täcka kostnader för den 
grundläggande administrationen av aktiviteter och medlemsregister. Grundbidrag utgår inte 
till föreningar som är berättigade till LOK-bidrag enligt ovan. Bidraget utgår med 15 kr per 
medlem och betalas ut en gång per år, maj/juni då erforderligt underlag och ansökan in-
kommit senast den 30/4.  
 

Anläggningsbidrag:  
Anläggningsbidrag kan utgå till egen anläggning/förhyrd lokal för specifik verksamhet som:  

 kräver speciella förutsättningar och utrustning som inte kan tillgodoses på annat sätt 

 är belägen i Bjuvs kommun 

 inte kan bedrivas i alternativa lokaler som anvisas av kommunen  
 
Villkoren för att erhålla anläggningsbidrag är att 

 föreningen kan påvisa att lokalutnyttjandet står i relation till driftskostnaden.  

 föreningens kostnader i första hand finansieras av egna intäkter och föreningen skall 
kunna redovisa vari en eventuell nettokostnad uppstår.  

 minst 40% av föreningens aktiva medlemmar ska vara mellan 4 och 20 år eller särskilt 
vända sig till pensionärer och vuxna funktionshindrade.  

 barn- och ungdomsverksamhet ska ha minst 200 deltagartillfällen per verksamhetsår. 
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Dessutom gäller att  

 föreningar som hyr in sig hos andra föreningar, som har en anläggning, ska kunna er-
hålla hyresbidrag enligt dessa regler om villkoren är uppfyllda och hyresavtal eller an-
nan skriftlig överenskommelse kan uppvisas.  

 anläggningsbidrag kan endast erhållas på nettokostnaden (total driftskostnad minus 
uthyrningsintäkter )  

 om flera föreningar väljer att bilda en ”paraplyorganisation” kan ett eventuellt bidrag 
betalas ut till denna. De enskilda föreningarna har då inte rätt till ytterligare bidrag för 
hyra eller drift. För att vara bidragsberättigad som paraplyförening gäller samma villkor 
som för anläggningsbidraget i övrigt. Föreningar som har barn- och ungdomsverksam-
het samt föreningar för pensionärer och/eller vuxna funktionshindrade kan organiseras 
under samma paraply. Består ”paraplyn” också av föreningar som inte är bidragsberät-
tigade, utgår reducerat anläggningsbidrag.   

 
Kulturverksamheter kan erhålla anläggningsbidrag utan krav på särskild barn- och ungdoms-
verksamhet  
För kulturverksamhet gäller att  

 personer i alla åldrar, kön, läggning och etnicitet skall beredas tillfälle att delta i skap-
andet   

 kulturutbudet skall komma alla kommunmedborgare tillgodo  

 minst en gång per år skall aktiviteten vara särskilt riktad mot eller anpassade för barn 
och unga, 4 – 20 år.  

 föreningen inte får ta ut avgifter/entréer i vinstsyfte    
 
Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor, värme, el, soptömning, sotning, vatten 
och, i förekommande fall, löpande allmänt underhåll, ej investeringar. Underhåll och inve-
steringar åvilar normalt fastighetsägaren om anläggningen hyrs och inget annat överens-
kommits. 

 
Anläggningsbidrag erhålls för faktiska driftskostnader med max 65% av kostna-
den för barn och ungdomsverksamhet samt med 60 % för övriga bidragsberät-
tigade, dock högst 200 000 kr/år  
 

Hyresbidrag 
Hyresbidrag kan den förening få som hyr sina lokaler hos olika fastighetsägare eller av Bjuvs 
kommun och som kan uppvisa hyreskontrakt. 
 
Villkor för att kunna erhålla hyresbidrag är att 

 föreningen kan påvisa att lokalutnyttjandet står i relation till hyreskostnaden.  

 föreningens kostnader i första hand finansieras av egna intäkter och föreningen skall 
kunna redovisa vari en eventuell nettokostnad uppstår.  

 minst 40% aktiva medlemmar mellan 4 och 20 år eller särskilt vänder sig till föreningar 
för pensionärer och vuxna funktionshindrade.  

 barn- och ungdomsverksamhet ha minst 200 deltagartillfällen per verksamhetsår. 
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Dessutom gäller att  

 Föreningar som hyr in sig hos andra föreningar kan erhålla hyresbidrag enligt dessa 
regler om villkoren är uppfyllda och hyresavtal eller annan skriftlig överenskommelse 
kan uppvisas.  

 Hyresbidrag kan endast erhållas på nettokostnaden ( total driftskostnad minus uthyr-
ningsinkomster )  

 Om flera föreningar väljer att bilda en ”paraplyorganisation” kan ett eventuellt bidrag 
betalas ut till denna. De enskilda föreningarna har då inte rätt till ytterligare bidrag för 
hyra. För att vara bidragsberättigad som paraplyförening gäller samma villkor som för 
hyresbidraget i övrigt.  Föreningar som har barn-ungdomsverksamhet samt föreningar 
för pensionärer och/eller vuxna funktionshindrade kan organiseras under samma pa-
raply. Består ”paraplyn” också av föreningar som inte är bidragsberättigade, utgår re-
ducerat anläggningsbidrag 

 
Kulturverksamheter kan erhålla hyresbidrag utan krav på särskild barn- och ungdomsverk-
samhet  
Villkoren för kulturverksamhet är att   

 personer i alla åldrar, kön, läggning och etnicitet ska beredas tillfälle att delta i skapan-
det   

 kulturutbudet skall komma alla kommunmedborgare tillgodo  

 minst en gång per år skall aktiviteten vara särskilt riktad mot eller anpassade för barn 
och unga, 4 – 20 år 

 föreningen inte får ta ut avgifter/entréer i vinstsyfte    
 

Förening kan inte få hyresbidrag för hyror i kommunalt subventionerade lokaler som 

hyrs per timme, såsom idrottshallar, skolidrottshallar, gymnastiksalar,  idrottsplatser 

och simhall.  

Kostnader som får tas upp som hyresbidragsgrundande är årshyra/arrende, el/värme, vat-
ten/avlopp, renhållning samt sotning för lokalen. 
Med drift menas kostnader för årshyra, värme, el, soptömning och vatten.  Underhåll och 
investeringar åvilar normalt fastighetsägaren om inget annat överenskommits.  
 

Hyresbidrag kan utgå med högst 65% av driftskostnaden netto för barn och 
ungdomsverksamhet samt med 60 % för övriga bidragsberättigade, dock högst 
40 000 kr/år.   
 
Subventionerad timersättning i kommunala anläggningar/fastigheter  
Bjuvs kommun äger flertalet anläggningar och fastigheter som är särskilt anpassade eller 
lämpliga för föreningsverksamhet av olika slag.  
Utgångspunkten för alla lokaler som kommunen äger är att tillgodose föreningarnas behov 
av lokaler så långt det är möjligt genom samutnyttjande via timuthyrning.  
Detta avser idrottsanläggningar, planer och särskilt anpassade möteslokaler.  
Grundprincipen är att det utgår en timtaxa för tränings- och matchtider i alla hallar och på 
alla planer.  
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Uthyrning av anläggningar och planer till barn och ungdomsverksamheten är kostnadsfri, 
med undantag av evenemang såsom cuper.  
För träningstider gäller att timtaxa utgår om mer än 50% av deltagarna fyllt 20 år och för 
matcher gäller att hyra utgår vid A- och B- lags matcher oberoende av ålder.  
 
För all uthyrning finns en särskilt fastställd prislista där timkostnaden för lokala föreningar 
subventionerats jämfört med uthyrning till externa klubbar/föreningar eller privatpersoner.  
All bokning sköts av kultur- och fritidsnämnden, som äger rätt att planera anläggningarnas 
tider och aktiviteter så att nyttjandegraden blir maximal.    
Timtaxa, se särskild bilaga 
 

Särskilda bidrag  
 Förråd upplåtes kostnadsfritt till föreningar i mån av lediga utrymmen. Flera föreningar 

kan, där detta är möjligt, dela på samma förråd.  

 Övriga bidrag till driften kan, efter särskild prövning, utgå för specifik och kostsam drift. 
Exempel på dessa bidrag är den K-märkta folketspark i Billesholm 

 Konsertbidrag till musikkår kan utgå med 3400 kr/spelning under förutsättning att kåren 
genomför 6 spelningar per år varav 3 planeras inför varje nytt år i samverkan med kultur- 
och fritidsförvaltningen.  

 Konsertbidrag till Ungdomsorkestern kan erhållas med max 10 000 kr/år under förutsätt-
ning att orkestern genomför 3 spelningar per år. Spelningarna genomförs i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden.  

 Ledarbidrag till utbildning inkl resor kan utgå om det är en specifik utbildning för ung-
domsledare som har anknytning till den prioriterade gruppen barn och unga och de krav 
som ställs.  Bidrag kan utgå med högst 50% och max 1000 kr per utbildningstillfälle och 
deltagare.  

 Driftsbidrag för specifika uppgifter kan en förening eller paraplyorganisation få, om den 
på uppdrag av kommunen, tar på sig vissa tjänster såsom viss informationstjänst, prova 
på-verksamheter, lovkatalog och föreningsskola. Bidrag utgår i förhållande till arbetsin-
satsen, men kan normalt aldrig överstiga 10 000 kr/år.  

 Nystartsbidrag, kan utgå med 1000 kr. För att bidraget skall utgå gäller att föreningen är 
registrerad, omfattar de prioriterade målgrupperna och har ett organisationsnummer  

 
Bidrag för arrangemang och jubileum regleras särskilt.   


