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1 Inledning 

Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, 

kultur-, idrotts- och fritidslivet och studieförbunden i Borgholms kommun 

samt att stärka Borgholms kommun som varumärke. Målsättningen är att 

föreningsbidragen ska bidra till att skapa en meningsfull och aktiv fritid för 

många av kommunens medborgare, samt att uppfylla Borgholms kommuns 

vision och övergripande mål. Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda 

och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för 

beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 

enhetlig hantering av föreningsbidrag i Borgholms kommun.  

 

Definition av föreningsbidrag 

Föreningsbidrag definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk 

motprestation. Det kan jämföras exempelvis med sponsring i vilket 

Borgholms kommun erhåller en motprestation, vanligtvis marknadsföring, 

som ska stå i proportion till den lämnade sponsringsersättningen. Det finns 

även övriga samarbeten, exempelvis samarbetsavtal, där Borgholms 

kommun har ekonomiskt utbyte med föreningar och dessa omfattas inte av 

denna policy. 

 

Fördelning av bidrag 

Kommunstyrelsen fastställer årligen en summa för hur mycket som ska 

avsättas till föreningsbidrag under kommande år. Föreningsbidrag ses som 

ett stöd till föreningslivet och innebär inte full kostnadstäckning.  

Fördelning av föreningsbidragen beslutas därefter av kultur- och 

fritidsutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller 

Borgholm Energi AB (sponsring). Bidrag till samma aktivitet kan inte sökas 

från flera instanser inom kommunen och Borgholm Energi AB.  

 

Omfattning och beslutsstruktur 

Policy för bidrag till föreningar är ett separat dokument, antaget av 

kommunfullmäktige, som omfattar alla föreningsbidrag som beviljas av 

Borgholms kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande riktlinjer för 

föreningsbidrag utifrån policyn efter samråd med berörda nämnder. Den 

administrativa processen som fastställs i de kommunövergripande 

riktlinjerna ska ligga till grund för nämndernas och förvaltningarnas arbete. I 

de kommunövergripande riktlinjerna utses ansvariga nämnder för de olika 

föreningsbidragen. Ansvarig nämnd beslutar årligen om bidragsnivåer 

utifrån beslutad budget. Beslut om beviljande eller avslag av 

föreningsbidrag sker också av ansvarig nämnd. 
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2 Att söka bidrag 

Ansökan 

Ansökan om föreningsbidrag ska ske inom angiven tidsram. Till kommunen 

är sista ansökningsdag på våren 1 mars och på hösten 1 september. Är det 

andra datum som gäller, står det under respektive bidrag. Efter 

förvaltningens handläggning fattas beslut av respektive instans i april och 

oktober.  

 

Bidragsansökningar som inte inkommit inom angiven tidsram behandlas 

inte. Alla efterfrågade uppgifter i ansökan ska fyllas i och efterfrågade 

handlingar skickas in. Exempel på handlingar är verksamhetsberättelse, 

ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Saknas 

handlingar betraktas ansökan som ofullständig och komplettering kommer 

att krävas. Om en ofullständig ansökan inte kompletteras inom 30 dagar 

kommer den att avslås. Bidrag kan endast sökas för angiven tidsperiod och 

aldrig retroaktivt.  

Utbetalning av bidrag 

Beviljade föreningsbidrag sätts in på angivet bankgiro alternativt plusgiro 

Har föreningen endast bankkonto ska uppgifter om kontoägare bifogas 

ansökan om föreningsbidrag. I särskilda fall uppmanas föreningen att i 

stället fakturera kommunen.  

Redovisning 

Föreningar som beviljats bidrag ska göra en redovisning av hur bidraget 

använts på en för detta särskild blankett. På kommunens begäran ska 

föreningen redovisa samtliga räkenskaper och eventuellt ytterligare 

handlingar. 

 

Bidraget redovisas senast fyra veckor efter genomfört arrangemang, dock 

senast den 15 december innevarande år.  

 

Föreningar som fått bidrag av Borgholm Energi ska redovisa genomförd 

aktivitet senast den 15 december samma år som bidraget betalats ut. 

 

Återbetalning 

Föreningar kan bli återbetalningsskyldiga om arrangemang/aktivitet inte 

genomförs eller inte redovisas. 
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3 Bidragsformerna 

 

 

 

Driftbidrag  

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag. 

Bidraget utgår enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och 

föreningsägda anläggningar, om inte annat avtal om reglering av dessa 

kostnader föreligger. Schablonen fastställs årligen utifrån 

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottets budgetförutsättningar. Det 

finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antalet sammankomster och 

det betalas automatiskt ut två gånger per år.  

 

Föreningarna behöver inte ansöka om bidrag för redan godkända 

anläggningar. Nya anläggningar eller andra förändringar som påverkar 

bidraget ska godkännas av kultur- och fritidsutskottet. Anmälan om 

förändringar ska göras omgående.  

 

Lokalhyresbidrag 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet 

hyr lokaler, förvaltade av kommunen betalar viss del av hyran. För att 

erhålla lokalhyresbidrag måste verksamheten vara rapporterad och 

godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Kultur- och fritidsutskottet 

beslutar årligen, utifrån budgetförutsättningarna, hur stor del föreningarna 

ska betala. Lokalhyresbidrag utbetalas inte utan regleras direkt på fakturan.  

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet 

hyr andra lokaler får efter prövning och godkännande av kultur- och 

fritidsutskottet lokalhyresbidrag med max 50 %. Verksamheten måste vara 

rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.  

 

Lokalhyresbidrag beviljas inte då barn- och ungdomsorganisation hyr lokal 

av sin moder/huvudorganisation. Hyr föreningen ut sin hyrda lokal minskas 

lokalhyresbidraget.  

 

Sista ansökningsdatum är 25 februari för föregående år. 

 

Instans Bidragsform 

Kommunstyrelsen / 

kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Arrangemangsbidrag, projektbidrag, väg- och 

cykelbidrag, uppväxlingsprojekt, fonder 

Kommunstyrelsens 

kultur- och fritidsutskott 

Bidrag till studieförbunden, lokal-, anläggnings- 

och/eller driftbidrag, arrangemangsbidrag, 

projektbidrag, verksamhetsbidrag till kultur-

föreningar, lokalt aktivitetsstöd, samlingslokaler  

Socialnämnden Verksamhetsbidrag till sociala föreningar 

Borgholm Energi Sponsring till föreningar/evenemang 
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Lokalt aktivitetsstöd för ungdomar 

Det kommunala lokala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-25 år och 

avser att anslutas till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet, 

baserat på antalet sammankomster i föreningen. Sammankomsten ska 

uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd. 

Bidraget utbetalas per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen 

utifrån kultur- och fritidsutskottets budgetförutsättningar.  

 

Sista ansökningsdatum är 25 februari och 25 augusti. 

 

Bidrag till föreningsägda samlingslokaler 

För drift och underhåll till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per 

kvadratmeter av lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen 

utifrån budgetförutsättningarna. Bidrag till godkända föreningar betalas 

automatiskt ut en gång per år. Godkända föreningar behöver inte ansöka 

om bidrag. Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antal 

kvadratmeter enligt gällande schablon. Schablonen beslutas årligen av 

kommunstyrelsen kultur- och fritidsutskott.  

 

Sista ansökningsdag är 1 mars. 

 

Arrangemangsbidrag  

Föreningar som har för avsikt att anordna ett arrangemang som är öppet för 

alla i kommunen och som bidrar till ett rikare och varierat utbud för 

kommunens invånare och besökare, kan söka arrangemangsbidrag.  

 

Samarrangemang där olika föreningar samverkar kring ett arrangemang 

kommer att premieras. Bidraget kan delvis finansiera annonsering, 

marknadsföring eller andra omkostnader, dock inte personalkostnader.  

 

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september. Bidrag under 5 tkr kan 

sökas löpande under året. Ungdomar prioriteras. 

 

Projektbidrag 

Projektbidrag kan sökas av föreningar som har för avsikt att genomföra 

enskilda projekt. Med projekt menas en avgränsad aktivitet med en tydlig 

början och slut och som har ett definierat mål.  

 

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september. 

 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 

Kulturföreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell 

verksamhet kan söka verksamhetsbidrag. Ett verksamhetsavtal tecknas 

mellan kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och föreningen.  

 

Endast ett ansökningstillfälle per år: senast 1 mars.  
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Verksamhetsbidrag till sociala föreningar 

Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med 

behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten 

innebär kvalificerat stöd till dessa målgrupper. Verksamhetsbidrag går till 

föreningar som organiserar och driver frågor för 

 

 Pensionärer 

 Personer med funktionsvariation  

 Att minska förtryck och våld i samhället 

 Ett ökat engagemang i sociala frågor 

 En förbättrad folkhälsa 

 

Bidraget kan även omfatta föreningar med verksamhet på hela Öland. 

 

Endast ett ansökningstillfälle per år: senast 1 mars.  

 

Uppväxlingsprojekt 

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga 

initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo och som 

syftar till utveckla den egna bygden. Exempel kan vara att anlägga/anordna 

en promenadväg, grillplats, utomhusscen, boulebana eller plantering där 

den egna insatsen kan utgöras av eget arbete och medel söks för 

införskaffade av material och/eller få utfört arbete som kräver behörig 

personal. Efter uppväxlingsprojektets genomförande ansvarar föreningen för 

fortsatt drift och underhåll.  

 

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september. 

 

Bidrag till studieförbund  

Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive 

studieförbunds idémässiga grund, i demokratiska former, bedriva och främja 

folkbildning samt kulturverksamhet av god kvalitet i hela kommunen. Bidrag 

utgår till de inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala 

organisation och verksamhet har godkänts för statsbidrag av 

Folkbildningsrådet. Den verksamhet som bedrivs inom folkbildning ska både 

till form och arbetssätt skilja sig från utbildning inom det offentliga 

skolväsendet och högskolan. Bidraget från kommunen får inte användas till 

verksamhet med kommersiellt syfte eller till uppdragsutbildning. Kommunen 

kan ompröva utgående bidrag om verksamheten upphört eller om 

avsevärda förbättringar skett. 

 

För att erhålla kommunalt bidrag ska studieförbunden 

 Stimulera intresset för nya kunskapsområden samt stödja folkligt 

förankrad bildnings- och kulturverksamhet i hela kommunen.  
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 Stärka människors möjlighet att i samverkan påverka och förändra 

sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med 

förbundets ideal och värderingar.  

 Bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället. 

 Särskilt uppmärksamma och aktivera grupper, som av olika skäl, har 

begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet. 

 Stimulera barns och ungdomars intresse för nya kunskapsområden 

samt folkligt förankrad bildnings- och kulturverksamhet. 

 Främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de 

av kommunen antagna kultur- och fritidspolitiska målen.  

 

Fördelning av bidrag 

Det totala anslaget, som årligen avsätts till studieförbundens verksamhet i 

kultur- och fritidsutskottets budget, fördelas procentuellt mellan kommunens 

bidragsberättigade studieförbund utifrån föregående års verksamhetsvolym. 

Denna baseras på den verksamhetsredovisning som studieförbunden 

rapporterar till Folkbildningsrådet och SCB. 

Vägbidrag samt skötselbidrag grönytor 

Bidragen omfattar både driftbidrag, turistvägsbidrag och skötselbidrag för 

grönytor och lekplatser. Beslut om vägbidrag gäller fem år, om inte 

förhållandena ändras. Bidrag till cykelprojektet Ölandsleden regleras genom 

avtal. Se beslut KF 2018-05-21 § 112. 

 

Endast ett ansökningstillfälle per år: senast 30 september.  

 

 

 


