
   BIDRAGSREGLER  

Kommunstyrelseförvaltningen  2019-01-01 

Utvecklingsavdelningen 

Fritidsenheten 

 

 

 

KOMMUNALA BIDRAG TILL UNGDOMS- OCH IDROTTS- 

FÖRENINGAR SAMT POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat 2007-02-26, § 18, att nedanstående 

målbeskrivning ska gälla för ungdoms- och idrottsföreningar samt politiska 

ungdomsorganisationer, för att bidrag ska kunna erhållas. Bidragsregler reviderat 

och beslutat av Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-11, § 81. 

 

Föreningarna ska arbeta efter dessa att-satser:  

 

att föreningen ska bedriva en alkohol-, tobak-, drog- och dopingfri ungdoms-

verksamhet samt betona ledarnas ansvar som förebilder, 

att föreningen ska allmänt verka för ett alkohol-, tobak-, drog- och dopingfritt 

samhälle 

att främja demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang i 

föreningen 

att främja såväl jämlikhet mellan ungdomsgrupper som jämställdhet mellan könen 

att medverka till meningsfull fritid för barn och ungdomar 

att engagera fler ungdomar i föreningen och då beakta mångfaldsperspektivet 

att arbeta aktivt för att minska segregeringen i samhället 

att informera kring problemen med spelmissbruk 

att informera om och arbeta med hbtq frågor 

 

Varje enskild bidragsberättigad ungdomsförening kommer att få redovisa hur man 

arbetar med dessa mål. Som ett led i detta fritidsenheten att i framtiden med viss 

kontinuitet, genom enkäter och intervjuer, följa upp hur de bidragsberättigade 

föreningarna hanterar frågor kring att-satserna och arbetet med måluppfyllelserna. 

Föreningarna ska i sin årliga verksamhetsrapport, under en särskild punkt, 

redovisa för hur föreningen har arbetat med att-satserna. 

 

De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Det förväntas därför 

att medlemmarna själva bidrar genom att erlägga skälig medlemsavgift, minst 50:- 

kronor/år, samt genom att på andra sätt stödja föreningens ekonomi. 

 

För att vara bidragsberättigad ska föreningen uppfylla grundkravet att ha minst 10 

medlemmar i åldern 7-20 år. Grundbidragsansökan måste inlämnas för att senare 

få ytterligare bidrag. 

 

Organisationens verksamhet ska vara inriktad på ungdomar i åldern 7-20 år. Den 

huvudsakliga verksamheten ska bedrivas inom Vimmerby kommun och ska vara 

regelbunden. ”Vilande” föreningar ska meddela när verksamheten startar igen. 

Bidrag betalas ut efter att föreningen åter har varit verksam i 6 månader. 

 



Bidrag utbetalas endast till förening, som har eget plus- eller bankgiro eller 

bankkonto. Vid ändring till eller nytt bankkonto krävs intyg från banken, som 

föreningen ska inlämna tillsammans med grundbidragsansökan. Utbetalning sker 

inte till enskild person eller motsvarande. 

 

Verksamhetsberättelse med balans- och resultatrapport samt revisionsberättelse 

för föregående år ska inlämnas till fritidsenheten snarast efter hållet årsmöte. Från 

och med 2016 ska även årsprotokoll inlämnas, där det framgår vem/vilka styrelsen 

har utsett som firmatecknare för föreningen. Samtliga dokument, samt alla 

bidragsansökningar, ska vara styrkta av ordförande och kassör. Ordförande och 

kassör bör inte vara i nära relation med varandra. Revisor, eller liknande, som 

undertecknar revisionsberättelsen, ska ange sin titel och får inte sitta i föreningens 

styrelse. 

 

Bidrag, som utbetalas för ungdomsverksamhet ska användas inom ungdoms-

verksamheten. Detta följs upp vid möten med föreningarna. 

 

Vid samarbete mellan företag/privat ägare och förening ska kopia av avtal dem 

emellan inlämnas till fritidsenheten. 

 

För alla bidragspunkter erinras om att kommunrevisorerna enligt kommunallagen 

har rätt att när som helst granska underlag för ansökan, även som hur tilldelat 

bidrag förvaltas. Ansökan om grundbidrag är undantagen från denna bestämmelse. 

 

Där uppenbart brott mot bidragsreglerna konstateras, äger kommunstyrelsen rätt 

att innehålla eller återkräva beviljat bidrag. 

 

Samtliga ansökningar skall vara inlämnade i tid för att föreningen skall erhålla 

fullt bidrag. Vid försent inkommen ansökan utbetalas 50 % av godkänt bidrag. 

Med försent inkommen ansökan menas innan utbetalningsarbetet är gjort. Efter 

det att utbetalningsarbetet är gjort, beviljas inget bidrag. 

 

Vid eventuell överklagan av beslut kring bidrag, ska skriftlig anmälan ske till 

kommunstyrelsen. 

 

Följande bidragsformer förekommer:   Grundbidrag 

    Skötselbidrag 

    Lokalt aktivitetsstöd 

    Startbidrag 

    Maskinbidrag fryst under 2015-2016 

    Investeringsbidrag fryst under 2015-2016, 2017, 2019 

     Verksamhetsbidrag fryst under 2015-2016, 2017-2019         

 Ungdomsprojektbidrag fryst under 2015-2016, 2017-2019   

     

     

Bidragsreglerna gäller fr.o.m. 2019-01-01 

Information samt blanketter finns på www.vimmerby.se 

 

2015-2016 Beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-15, § 99 och 2015-03-09, § 29 

2017-2018 Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-28, § 240  

2019 beslut KS 2018-11-13, § 261 

Eventuellt inkomna ansökningar gällande frysta bidragsformer kommer att behandlas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

http://www.vimmerby.se/
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ANSÖKNINGSTIDER 

 

 

Grundbidrag 15 april, baserat på antalet medlemmar 

  den 31 december året före bidragsåret 

 

 

Skötselbidrag 15 april 

 

 

Lokalt  Idrottsföreningar – 25 augusti och 25 februari. 

aktivitetsstöd Övriga föreningar – 25 augusti och 25 februari 

 

 

Startbidrag Kan sökas hela året 

 

 

Maskinbidrag Skrivelse inlämnas, kan sökas hela året (fryst under 2015-2016) 
 

 

Investeringsbidrag Skrivelse inlämnas senast den 30 april varje år 

  (fryst under 2015-2016, 2017, 2019) 

 

 

Verksamhetsbidrag Skrivelse inlämnas, kan sökas hela året (fryst under 2015-2016,  

  2017-2018, 2019) 
 

 

Ungdomsprojektbidrag Kan sökas hela året (fryst under 2015-2016, 2017-2018, 2019) 
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GRUNDBIDRAG 

 

Bidraget är avsett för föreningens administration och därvid sammanhängande 

kostnader. 

 

Bidraget baseras på antalet medlemmar i åldern 7-20 år och sektioner inom 

föreningen och utgår enligt följande: 

 

Föreningen skall ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år. 

 

För medlem nr 1-10 utgår ett sammanlagt grundbidrag på 2.000:- kronor. 

 

För 11 medlemmar och fler utgår dessutom ett medlemsbidrag på 15:- kronor per 

medlem. 

 

Sektionsbidrag på 500:- kronor per sektion utöver 1 sektion. 

 

Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att pröva verksamhetens omfattning, innan 

bidraget utbetalas. 

 

 

Definition på begreppet medlem 

 

I dessa bestämmelser avses med medlem person i åldern 7-20 år, som är registrerad 

i föreningen, har betalt fastställd medlemsavgift och i övrigt uppfyller de krav som 

föreningen i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut ställer. 

 

Registret ska uppta medlemmens fullständiga namn, personnummer samt uppgift 

om betald medlemsavgift. 

 

Den som erhållit medlemskap i huvudsakligt syfte att delta i danstillställningar, 

supportverksamhet och dylikt anses inte som medlem. 
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SKÖTSELBIDRAG   

 

Djursdala SK      69.500:- 

Frödinge/Brantestad SK    133.300:- 

Gullringens Goif      97.000:- 

Rumskulla Goif      71.000:- 

Storebro IF     139.300:- 

Södra Vi IF     151.300:- 

Tuna IFK       92.500:- 

 

Elljusspår 5 km 21.000:- 

Elljusspår 2,5 km 13.000:- 

Skidspår preparerade med snöscooter, 10 km 3.300:- 

Gevärsskytte- och k-pistbana, Västra skogen 23.000:- 

Skjutbanor 5.000:-   

Skytteanläggning (mindre) 5.000:-   

Ryttargården 75.000:- 

Hästsportanläggning (mindre) 20.000:- 

Tobo golfbana 65.000:- 

Golfanläggning (mindre) 40.000:- 

Tennishall 100.000:- 

Tennisbanor, asfalt eller betong 1.700:- 

Tennisbanor, grus 8.000:- 

Brukshundklubbens dressyrfält 8.000:- 

Vimmerby Korpen 8.000:- 

VOK:s motionsanläggning 8.000:- 

Storebro Sportclub 15.000:- 

Gnagaredalen 65.000:- 

Vimmerby Hockey 20.000:-   
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LOKALT AKTIVITETSSTÖD 

 

Vimmerby kommun har 7-20 år som bidragsberättigad ålder. 

Fritidsenheten jämför med Riksidrottsförbundets slutgiltiga bidragsfördelning och 

sätter av sin del, 50:- kronor/sammankomst, till idrottsföreningarna. Även övriga 

föreningar fördelas med 50:- kronor/sammankomst. (KFN 2015-10-19, § 95 och 

KFN 2015-11-09, § 107) 
 

 Närvarokort skall föras vid varje sammankomst och ska förvaras av 

föreningen i 4 år. 

 Aktiviteten skall vara ledarledd. 

 Entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang och studiecirklar är 

inte bidragsberättigade. 

 Ansökan skall vara undertecknad av ordförande och kassör. 

 Blankett ska inlämnas till fritidsenheten av samtliga föreningar. 

Blankett finns att hämta på www.vimmerby.se. 

 

Föreningar tillhörande Riksidrottsförbundet 

 

Riksidrottsförbundets bestämmelser gäller, med undantag av ålder. Med bidrags-

berättigad sammankomst menas: 

 

att aktivitet pågår minst 60 minuter och ligger i linje med föreningens verk- 

 samhet och idé, 

att gruppen innehåller minst 3 deltagare i åldern 7-20 år. Ledare får inte vara 

under 13 år och en sammankomst måste ha minst 3 deltagare utöver ledare. 

Även ledare i åldern 13-20 år är bidragsberättigade (dock endast två gånger 

per dag, en som ledare och en som aktiv)  

att vid tävlingar redovisas varje lag eller deltagare som en grupp av respektive 

 förening, 

att gemensam samling med instruktion sker. Därefter kan träningen ske 

individuellt eller i mindre grupper, dock ska gemensam avslutning före-

komma, 

att en deltagare inte får räknas mer än en gång per dag och idrott. 

 

 

Ansökan sker två gånger per år, 25 februari respektive 25 augusti, och skickas till 

Riksidrottsförbundet via Idrott Online Klubb. Särskild blankett ska inlämnas till 

fritidsenheten med ansökan i åldern 7-20 år.  

 

 

 

 
 
 

http://www.vimmerby.se/


 

 

Övriga föreningar 

 

Samma regler som tillämpas för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd gäller. 

Med bidragsberättigad sammankomst menas: 

 

att aktivitet pågår minst 60 minuter och ligger i linje med föreningens 

verksamhet och idé, 

att gruppen innehåller minst 3 deltagare i åldern 7-20 år, 

att bidrag utgår endast en gång per dag, deltagare och grupp, 

att en grupp inte får delas upp i mindre grupper för erhållande av flera 

aktivitetsbidrag. 

 

 

Ansökan sker två gånger per år, 25 februari respektive 25 augusti och skickas till 

fritidsenheten och respektive förenings riksorganisation. 

Blankett finns på www.vimmerby.se. 

http://www.vimmerby.se/
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STARTBIDRAG 

 

Bidrag kan utgå till nystartad organisation/förening med 2.000:- kronor. Vid behov 

kan prövning ske av kommunstyrelsen. 

 

För att bidrag skall kunna utgå fordras att organisationen/föreningen har minst 10 

medlemmar i åldern 7-20 år och i de fall det är möjligt är ansluten till distrikts- 

eller riksorganisation. 

Startbidrag kan sökas hela året. 

Verksamheten skall ha pågått i minst 6 månader. 

 

Till ansökan bifogas protokoll vid startande av föreningen samt föreningens 

stadgar.  
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MASKINBIDRAG (fryst under 2015-2016) 

  

Från och med 2017 kan föreningar som får grundbidrag ansöka om maskinbidrag 

till mindre maskiner, t.ex. gräsklippare till sin anläggning.  

(KSAU 2017-01-31, § 27, Dnr 2017/81) 

 

Ansökningsdatum är 15 april och 15 oktober. Bidrag som kan fördelas vid 

respektive ansökningstillfälle är 100.000:- kronor, om det finns medel i budget.  

Bidraget beviljas med högst 45.000:- kronor. Varje ansökan prövas av kommun-

styrelsens arbetsutskott. 

 

Föreningen ska i förväg ansöka skriftligt om bidrag och kommunstyrelsens arbets-

utskott ska i förväg godkänna kostnaderna för inköpet.  

Föreningen ska i skrivelsen ange andra ansökningar om bidrag, som föreningen gör 

för inköpet.  

 

Maskinbidrag betalas ut mot inlämnande av kopia på faktura och kvitto med 

betalningsdatum. Vid beviljat maskinbidrag ska inköp göras under året då bidraget 

är beviljat. 
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INVESTERINGSBIDRAG (fryst under 2015-2016, 2017, 2019) 

 

De föreningar som har skötselbidrag kan ansöka om ett investeringsbidrag för om- 

och tillbyggnad av sin anläggning. Investeringsbidraget är på högst 30 % av 

faktiska och av kommunen godkända kostnader. Ansökningar behandlas 

individuellt efter behov och efter kommunens budget.   

 

Föreningen ska ansöka skriftligt till kommunstyrelsen senast den 30 april varje år. 

Föreningen ska i skrivelsen ange andra ansökningar om bidrag som föreningen gör för 

investeringen. 

 

Investeringsbidrag betalas ut mot inlämnande av kopia på faktura och kvitto med 

betalningsdatum. Vid beviljat investeringsbidrag ska arbetet påbörjas under året då 

bidraget är beviljat. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 30, att häva frysningen av 

investeringsbidraget under 2018. 
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VERKSAMHETSBIDRAG (fryst under 2015-2016, 2017-2018, 2019)  

 

De föreningar som får grundbidrag, kan söka verksamhetsbidrag till mindre 

investeringar och dylikt till sin anläggning. Bidraget kan också sökas för nyinköp 

av material m.m. 

 

Föreningen ska i förväg ansöka skriftligt om bidrag och fritidsenheten ska i förväg 

godkänna kostnaderna för inköpet och investeringen. 

Föreningen ska i skrivelsen ange andra ansökningar om bidrag, som föreningen gör 

för inköpet/investeringen.  

Verksamhetsbidrag kan sökas hela året. 

Bidraget beviljas med högst 25.000:- kronor. 

 

Verksamhetsbidrag betalas ut mot inlämnande av kopia på faktura och kvitto med 

betalningsdatum. Vid beviljat verksamhetsbidrag ska inköp göras eller arbetet 

påbörjas under året då bidraget är beviljat. 
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UNGDOMSPROJEKTBIDRAG (fryst under 2015-2016, 2017-2018, 2019) 

 

Ungdomsprojektbidrag kan sökas av idrotts- och ungdomsförening, som har för 

avsikt att genomföra enskilda projekt. Med projekt menas en avgränsad verksam-

het med start, förlopp och avslut. 

Ett projekt ska ha ett mål. Samarbete mellan föreningar ses positivt. 

Ungdomsprojektbidrag kan även sökas för försök och utveckling inom ungdoms-

området. 

Ett bestämt belopp fördelas vid ansökningstillfället.  

Ungdomsprojektbidrag kan sökas hela året. 

 

Efter ungdomsprojektets avslut ska en slutredovisning lämnas till fritidsenheten av 

föreningen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


