
Bidragsregler
  för fritidsföreningar på Tjörn
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Allmänt
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För att få bidrag ska föreningen:

• vara av ideell karaktär 

• ha ett öppet medlemskap 

• präglas av demokratiska grunder och värderingar där 
medlemmen erbjuds olika möjligheter till inflytande i 
föreningen

• vara religiöst och politiskt obunden 

• ha en vald styrelse med ordförande, sekreterare, kassör 
samt ledamöter 

• ha antagna stadgar som beskriver verksamhetens 
inriktning, syfte och mål  

• vara medlem i riks- och/eller distriktsorganisationer 

• ha bankgiro, postgiro eller bankkonto 

• ha kontinuerligt genomförd verksamhet under en peri-
od av fyra månader från föreningens bildande.  

Föreningen ska dessutom:  

• vara registrerad/uppdaterad i Tjörns kommuns fören-
ingsregister  

• ha genomfört protokollfört årsmöte 

• ha sammanställt verksamhetsberättelse 

• ha sammanställt ekonomisk årsredovisning med ba-
lans- och resultatrapport 

• ha en godkänd revisionsberättelse 

• ha skapat en verksamhetsplan för det kommande året 

• ha tagit fram en budget för det kommande året.

Ansökningar och intyganden görs digitalt.

Allmänna villkor

Tjörns kommun ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv, präglat 
av frihet, mångfald och kvalité. En viktig förutsättning för 
detta är att kommunen på olika sätt stödjer det lokala 
föreningslivet. 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar föreningsbidrag 
utifrån Sandviksmodellen, där mötet och dialogen med 
föreningarna är centrala. 

Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. För att betrak-
tas som barn- och ungdomsförening ska föreningen ha 
minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år. 

Med fritidsföreningar avses:

• Idrottsföreningar

• Friluftsföreningar

• Pensionärsföreningar

• Paraföreningar

• Intresseföreningar

• Bygdegårdsföreningar 

Frihet, mångfald och kvalitet
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Kriterier
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Kriterier för bidrag

Föreningen ska 

• erbjuda en verksamhet som är könsneutral och som 
präglas av ett intersektionalitetsperspektiv (det vill säga 
att skillnad inte görs utifrån etnicitet, kön, klass, sexuell 
läggning, religion, ålder, funktionsvariation eller sjukdom)

• erbjuda en verksamhet som i största möjliga mån är 
anpassad för utövare med funktionsvariationer

• aktivt arbeta mot diskriminering

• aktivt motverka tidig specialisering.

Inkludering

En förening har inte med automatik rätt att få förenings-
bidrag. Förutom att de allmänna villkoren måste vara 
uppfyllda görs en bedömning av föreningens förmåga att 
leva upp till nedanstående kriterier.

Tolerans
Föreningen ska

• visa förståelse för människors olika förutsättningar, 
olikheter, åsikter och värderingar

• aktivt arbeta med integrationsfrågor

• aktivt arbeta mot mobbning och trakasserier.

Friskvård
Föreningen ska

• ha en uttalad friskvårdstanke i sin verksamhet

• aktivt arbeta med förebyggande insatser mot alkohol 
och droger.

Föreningen ska

• uppmuntra till en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Miljö
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Bidragstyper



7

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag kan sökas av förening som bedriver 
verksamhet. Det finns flera olika verksamhetsbidrag 
beroende på typ av verksamhet.

Gemensamma bestämmelser
Verksamhetsbidrag beviljas endast för ett tillfälle per per-
son och dygn, oavsett hur många av föreningens aktivite-

ter som personen deltar i under dygnet. Aktiviteten ska 
pågå i minst 60 minuter. 

Varje kalenderår omfattas av två perioder:

• Period 1 är 1 januari – 30 juni

• Period 2 är 1 juli – 31 december

Verksamhetsbidrag för idrottsförening
Kommunens regelverk för verksamhetsbidrag för idrotts-
föreningar är baserad på Riksidrottsförbundets (RF) regel-
verk för det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK).

Föreningen kan få både ledarstöd och deltagarstöd. 
Kommunens ledarstödbelopp och deltagarstödbelopp 
motsvarar 50 procent av RF:s bidragsbelopp. 

Verksamhetsbidrag kan sökas av idrottsförening som bedriver 
idrottsverksamhet för deltagare i åldrarna 7-25 år. För deltaga-
re med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.

En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter, varav minst 75 
procent av tiden ska ägnas åt utövande av föreningsspe-
cifik idrott. 

Aktiviteten ska ledas av minst en ledare som är utsedd av 
föreningen. Den ska ha minst tre och högst 30 övriga del-
tagare. Aktiviteten ska innehålla en gemensam samling 
och avslutning.

Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreningen. 
Ledaren får inte vara ansvarig för flera aktiviteter samtidigt.

Ledarstöd
När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ledarstöd. 
För ledaren utgår inte deltagarstöd.

Deltagarstöd
För varje deltagare utgår ett deltagarstöd.

Paraverksamhet
Idrottsförening som har paraverksamhet (minst en 
deltagare/aktivitet) kan utöver verksamhetsbidraget få 
ytterligare 75 kronor/aktivitet under förutsättning att 
extra ledare närvarar under aktiviteten. Det gäller både 
för barn och unga samt vuxna. Aktiviteterna ska redovisas 
separat.

Verksamhetsbidrag för friluftsförening
Kommunens regelverk för verksamhetsbidrag för frilufts-
föreningar är baserat på Riksidrottsförbundets (RF) regel-
verk för det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK). 

Föreningen kan få både ledarstöd och deltagarstöd. 
Kommunens ledarstödbelopp och deltagarstödsbelopp 
motsvarar 50 procent av RF:s bidragsbelopp. 

Verksamhetsbidrag kan sökas av friluftsförening som 
bedriver friluftsverksamhet för deltagare i åldrarna 7-25 
år. För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre 
åldersgräns.

En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter, varav minst 75 
procent av tiden ska ägnas åt utövande av friluftsakti-
vitet. Då friluftsaktiviteterna ofta bedrivs under flera 
timmar per tillfälle får friluftsföreningarna ersättning med 
en och en halv gånger beloppet (faktor 1,5). Detta då den 
enskilda ledaren inte har möjlighet att leda flera aktivite-
ter/grupper under den givna tiden.

Aktiviteten ska ledas av minst en ledare som är utsedd av 
föreningen. Den ska ha minst tre och högst 30 övriga del-

tagare. Aktiviteten ska innehålla en gemensam samling 
och avslutning.

Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreningen. 
Ledaren får inte vara ansvarig för flera aktiviteter samti-
digt.

Ledarstöd
När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ledarstöd. 
För ledaren utgår inte deltagarstöd.

Deltagarstöd
För varje deltagare utgår ett deltagarstöd.

Paraverksamhet
Friluftsförening som har paraverksamhet (minst en 
deltagare/aktivitet) kan utöver verksamhetsbidraget få 
ytterligare 75 kronor/aktivitet under förutsättning att 
extra ledare närvarar under aktiviteten. Det gäller både 
för barn och unga samt vuxna. Aktiviteterna ska redovisas 
separat.
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Pensionärsföreningar med medlemmar/lokalavdelning på 
Tjörn kan ansöka om verksamhetsbidrag för aktiviteter i 
föreningens regi samt i studieförbundsregi.

En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter och innehålla 
en gemensam samling och avslutning. Den ska ledas av 
minst en ledare som är utsedd av föreningen. Aktiviteten 
och ska ha av minst tre och högst 30 deltagare.

Deltagarstöd
För varje deltagare som är skriven på Tjörn får föreningen 
5 kronor per aktivitet.

Ledarstöd
Ledarstödet för pensionärsföreningar är 50 kronor per aktivi-
tet i egen regi och 25 kronor per aktivitet i studieförbundsregi.

Verksamhetsbidrag för pensionärsförening

Verksamhetsbidrag för paraförening
Paraförening med medlemmar/lokalavdelning på Tjörn 
kan ansöka om verksamhetsbidrag för aktiviteter i fören-
ingens regi samt i studieförbundsregi. 

En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter och ledas av 
minst en ledare som är utsedd av föreningen. Aktiviteten 
ska ha minst två deltagare. 

Stöd utgår för deltagare från 7 år. För deltagare med funk-
tionsvariation finns ingen övre åldersgräns.

Deltagarstöd
För varje deltagare som är skriven på Tjörn får föreningen 
75 kronor per aktivitet.

Ledarstöd
Ledarstödet för paraföreningar är 50 kronor per aktivitet i 
egen regi och 25 kronor per aktivitet i studieförbundsregi.

Driftbidrag
Driftbidrag kan sökas av förening som har egen anlägg-
ning eller som hyr lokal av annan hyresvärd än Tjörns 
kommun. Bidraget baseras på föreningens faktiska drift- 
och underhållskostnader under föregående år.

Förening kan till exempel få bidrag till drift- och under-
hållskostnader för

• kapital (avskrivningar och räntor)

• försäkringar

• el

• uppvärmning

• vatten och avlopp

• arrende

• hyra för föreningslokal.

Förening kan dessutom ansöka om bidrag för drift- och 
underhållskostnader som är direkt kopplade till förening-
ens specifika verksamhet. 

Det kan till exempel vara kostnader för 

• grus, granulat, flis, strö och foder

• veterinärvård

• transport och drivmedel

• hyra av maskiner

• vägföreningsavgift.

Driftbidrag beslutas efter enskild prövning, där hänsyn 
också tas till föreningens eventuella hyresintäkter i egen 
anläggning. 

Kraftigt ökade driftkostnader 
Om föreningen avser att ansöka om bidrag för kraftigt 
ökade driftkostnader kommande år, ska detta kommu-
niceras med kommunen i förväg. Det kan till exempel 
handla om en planerad om-/nybyggnad eller hyra av ny/
annan lokal. Det finns ingen garanti för att föreningen får 
ett utökat stöd.

Anläggningsbidrag
Anläggningsbidrag kan sökas av förening inför nyinveste-
ring i föreningsanläggning och för underhåll. 

Anläggningsbidrag ska vara beslutat och beviljat innan 
föreningen genomför investering eller inköp.

Anläggningsbidragets storlek bestäms efter enskild pröv-
ning. En grundförutsättning för bidraget är att förening-
en själv satsar minst 50 procent av kostnaden. 

Investering som leder till kostnads- och/eller miljömässig 
effektivisering prioriteras.

Vid investering på över 50 000 kronor ska föreningen 
skicka ut förfrågan till minst två leverantörer.

Beviljat anläggningsbidrag betalas ut mot inlämnande av 
kvitto eller kopior på betalda fakturor för hela investe-
ringsbeloppet/inköpet.
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Utbildningsbidrag kan sökas av förening för utbildning av 
ledare. Bidrag kan sökas före genomförd utbildning. 

Utbildningen kan arrangeras av föreningen själv, av di-
striktsförbund, riksorganisation eller liknande.

Bidrag kan sökas för

• 75 procent av kurskostnaden (max 2 000 kronor per 
person och utbildningstillfälle)

• resekostnad (högst 300 kronor per person).

Utbildningsbidrag söks senast 1 oktober under året som 
utbildningen genomförs. Utbetalning sker mot inlämnan-
de av kvitton eller betalda fakturor under förutsättning 
att ansökan är beviljad. 

Utbildningsbidrag beslutas efter enskild prövning.

Utbildningsbidrag

Projektbidrag
Förening kan söka bidrag för projekt inom ramen för 
kultur- och fritidsnämndens mål. Projektbidraget ska vara 
beslutat och beviljat innan projektet genomförs.

Bidraget är tänkt att underlätta för och uppmuntra för-
eningar att genomföra olika projekt som innebär någon 
form av förnyelse och/eller utveckling.

Projektbidrag kan även sökas vid oförutsedda händelser 
eller för delfinansiering vid ansökan om annan extern 
finansiering. 

Projekt som syftar till att öka möjligheterna för barn 
och unga med funktionsvariation eller i speciellt utsatta 
situationer att delta i föreningsverksamhet prioriteras. 

Projekt som leder till kostnads- och/eller miljömässig 
effektivisering uppmuntras.

Bidrag betalas inte ut till jubileér, driftkostnader eller 
inköp av mat och dryck. 

När projektet är genomfört ska en ekonomisk redovisning 
göras och lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen på 
Tjörns kommun. Om inte hela det beviljade beloppet 
nyttjas till avsett projekt, ska föreningen betala tillbaka 
återstoden av bidraget.

Projektbidrag beslutas efter enskild prövning.

Lönebidrag
Förening kan söka lönebidrag för lönebidragsanställd 
personal. Tjörns kommun bidrar med högst 10 procent av 
lönekostnaden (lön inklusive lönebikostnader). 

Lönebidrag beslutas efter enskild prövning.

Bygdegårdsbidrag
Bygdegårdsbidrag är ett driftbidrag som bygdegårdsfören-
ingar med egna lokaler kan söka.

Bidraget delas ut enligt tre kategorier som bedöms varje 
år:

• Bygdegårdsförening med stor verksamhet får 5 000 
kronor/år.

• Bygdegårdsförening med mindre verksamhet får 3 000 
kronor/år.

• Bygdegårdsförening med liten verksamhet får inget 
bidrag.

• Bygdegårdsbidrag beslutas efter enskild prövning och 
baseras även på verksamhetens storlek.
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Ansökan
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Ansöka om bidrag
Förening som avser att ansöka om föreningsbidrag ska 
årligen uppdatera eller registrera sig i Tjörns kommuns 
digitala föreningsregister.

Obligatoriska handlingar vid större bidrag
Föreningar som föregående år fick 30 000 kronor eller 
mer i bidrag ska alltid skicka följande handlingar:

• Föreningsregistrering

• Årsmötesprotokoll

• Verksamhetsberättelse

• Ekonomisk redovisning (balans- och resultatrapport)

• Revisionsberättelse

• Verksamhetsplan för kommande år

• Budget för kommande år

Övriga föreningar behöver endast skicka in handlingar vid 
begäran eller stickprovskontroll. 

Digital inlämning
Samtliga ansökningar och handlingar ska lämnas digitalt.

Beroende på vilket bidrag som söks ska olika underlag 
bifogas ansökan.

Ansökan om drift- och underhållsbidrag ska innehålla

• redovisning av anläggningens faktiska drift- och under-
hållskostnader under föregående år.

Ansökan om anläggningsbidrag ska innehålla

• beskrivning av investeringen/inköpet

• motivering till investeringen/inköpet

• kalkyl på kostnader 

• finansieringsplan

• (vid investering över 50 000 kronor) kopia på minst två 
offerter.

Ansökan om utbildningsbidrag ska innehålla

• kortfattad beskrivning av utbildningen

• utbildningens syfte

• antal deltagare och kurskostnad per deltagare.

Ansökan om projektbidrag ska innehålla

• projektbeskrivning

• budget för projektet

• tidsplan inklusive tidpunkt för återkoppling och ekono-
misk redovisning.

Ansökan om lönebidrag ska innehålla

• aktuellt anställningsavtal 

• aktuellt beslut om rätt till lönebidrag från Arbetsför-
medlingen. 

Ansökan om bygdegårdsbidrag ska innehålla

• motivering till ansökta bidragets storlek. 

Övriga underlag

Läs mer och gör en digital ansökan på tjorn.se
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Bidragsprocessen
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Från ansökan till utbetalning
Verksamhetsbidrag beviljas utifrån redovisad verksamhet. 
De övriga bidragen beslutas efter enskilda prövningar.

Prövningarna baseras dels på hur stor bidragsbudget kul-
tur- och fritidsnämnden har det året, dels på vilka och hur 
många bidragsansökningar som kommit in. Den baseras 

också på föreningens förmåga att uppfylla kriterierna för 
föreningsbidrag enligt avsnittet Kriterier.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om de flesta bidra-
gen i december. Projektbidrag, lönebidrag samt akuta 
bidrag beslutas löpande under året. 

Föreningsdialog
Föreningar som fick 30 000 kronor eller mer i förenings-
bidrag föregående år blir automatisk kallade till dialog 
med kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragsgrupp 
(förtroendevalda och tjänstepersoner). Övriga föreningar 
ges möjlighet till dialog om de så önskar. 

Under dialogmötet beskriver föreningen sin verksamhet, 

nuläge och framtid. Dessutom diskuteras föreningens 
förmåga att uppfylla kriterierna för föreningsbidrag.

Föreningsbidragsgruppen har inte mandat att besluta 
om föreningsbidrag. Beslut fattas alltid av kultur- och 
fritidsnämnden. 

Utbetalning av bidrag
Beviljat bidrag betalas ut till föreningens post-/bankgiro 
alternativt bankkonto.

Föreningar som är beviljade driftbidrag över 30 000 kro-
nor får sitt bidrag uppdelat på två utbetalningar.

Beviljat anläggningsbidrag betalas ut mot inlämnande av 
kvitto eller kopior på betalda fakturor för hela investe-
ringsbeloppet/inköpet.

Kontroll av bidragsansökan
Kontroll av bidragsansökan görs. Bidrag kan hållas inne 
om ansökan innehåller oklarheter eller av annan anled-

ning behöver utredas. Bidrag hålls inne tills utredning 
visar att allt är i sin ordning.

Tidsplan
Januari Beviljade driftbidrag betalas ut

25 februari Sista datum att lämna in ansökan om verksamhetsbidrag för föregående år

Mars Beviljade verksamhetsbidrag betalas ut

Augusti Förening som avser ansöka om föreningsbidrag ska uppdatera sina föreningsuppgifter. 
Detta måste göras senast två veckor efter föreningens årsmöte.

25 augusti Sista datum att lämna in ansökan om driftbidrag och anläggningsbidrag

1 oktober Sista datum att lämna in ansökan om utbildningsbidrag

Oktober och november Föreningsdialoger genomförs

December Kultur- och fritidsnämnden beslutar om föreningsbidrag

Fel i ansökan
Om föreningen upptäcker fel i sin ansökan är den skyldig att 
kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på Tjörns kommun.

Återkrav av bidrag kan bli aktuellt om det framkommer 
att ansökan är baserad på felaktiga grunder.

Återkrav







Tjörns kommun ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv, präglat av frihet, mång-
fald och kvalité. En viktig förutsättning för detta är att kommunen på olika 
sätt stödjer det lokala föreningslivet. 

Bidragsregler för fritidsföreningar på Tjörn fastställdes av kultur- och fritids-
nämnden 16 december 2019.

Med fritidsföreningar avses idrottsföreningar, friluftsföreningar, pensionärs-
föreningar, paraföreningar, intresseföreningar och bygdegårdsföreningar.


