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ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER

FÖRENINGSLIVETS VÄRDE FÖR SAMHÄLLET

Det är i hög grad den enskilde individens ansvarstagande, engagemang
och beteende som avgör hur väl ett samhälle ska fungera och hur bra
dess innevånare mår och utvecklas.
Ett brett fält av ideella organisationer möjliggör för var och en att
engagera sig i den eller de frågor och verksamheter som känns mest
intressanta.
Inom det ideella föreningslivet får människor insikt i demokratisk
tradition och lär sig ta ansvar.
Genom föreningsverksamhet sprids information och kunskap, viktiga
traditioner bevaras och kreativitet utvecklas. Genom föreningsverksamhet får människan fysisk, psykisk och social stimulans vilket
bidrar till en bättre folkhälsa.

KOMMUNENS STÖD TILL DET IDEELLA FÖRENINGSLIVET

Eksjö kommun betraktar det ideella föreningslivet som viktigt och dess
verksamheter bör underlättas och stödjas. Ekonomiskt stöd ges genom
respektive nämnd eller delegat. Kommunens övriga instanser ska också,
även om inga bidrag utbetalas, ha en positiv grundsyn till det ideella föreningslivet och verka därefter.
Vid fördelningen av ekonomiskt stöd, där barn- och ungdomsverksamhet prioriteras, utgår kommunen från följande ståndpunkter:
- Bidrag ges för att göra lokaler och anläggningar tillgängliga, som i sin
tur möjliggör verksamhet. Detta kan ske genom att subventionera
hyror för kommunägda lokaler eller genom att ge direkta bidrag till
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drift och underhåll av föreningsägda lokaler. Investeringsbidrag till att
uppföra nya föreningsägda anläggningar kan även förekomma.
Bidrag kan också utgå till faktisk verksamhet och då främst till åldern
7-20 år. Åldersbegränsning gäller dock inte för bidrag till kulturarrangemang eller övriga arrangemang.
Föreningar ska vara demokratiskt uppbyggda och ha väl genomtänkta
mål för sin verksamhet för att kunna erhålla kommunala bidrag.
Av föreningens stadgar ska det framstå att alla har rätt att bli
medlemmar i föreningen och delta i verksamheten, såvida det inte
finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra detta.
Föreningen ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande
och ansvar.
Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Föreningen ska bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och
drogfri miljö.
Endast den enskilda föreningen har det ekonomiska ansvaret för sin
egen verksamhet.
Bidrag kan endast lämnas i mån av medel.
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BIDRAGSREGLER
Eksjö kommunen har, genom respektive nämnd, rätt att förutsättningslöst pröva ansökningar och bevilja bidrag även om ansökan inte helt
uppfyller antagna regler, om det finns särskilda skäl.
ALLMÄNNA REGLER

Ideella föreningar verksamma i Eksjö kommun, som är öppna för alla,
kan få kommunala bidrag. Föreningarna ska ha antagit stadgar och i
övrigt verka enligt demokratisk tradition, se övergripande riktlinjer.
Årligen ska årsmötesprotokoll, ekonomisk årsredovisning, verksamhetsoch revisionsberättelse redovisas och senast två månader efter årsmöte.
Organisationen ska ha minst 25 betalande medlemmar över 7 år samt
redovisa minst 200 deltagaraktiviteter enligt lokalt aktivitetsbidrag per år.
Detta krav gäller inte för bidrag till föreningar som ordnar kulturarrangemang eller övriga arrangemang.
Om organisationen uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter eller missbrukat
tilldelade medel, kan detta medföra att organisationen blir återbetalningsskyldig och avstängd ifrån bidrag. Bidrag går ej att söka för
lönekostnader.
BIDRAGSFORMER, ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH
UTBETALNING

Bidragsform

Ansökningstid

Utbetalning

Lokalbidrag

senast 1 november*

senast i februari

Aktivitetsbidrag

senast 25 augusti*
senast 25 februari*

senast i september
senast i mars

Stödbidrag Fritid
Stödbidrag Kultur

löpande
löpande

löpande
löpande
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Investeringsbidrag

senast 1 november

efter redovisning

Arrangemangsbidrag/
förlustgaranti

före arrangemanget

efter redovisning

Bidrag till allmän
samlingslokal

senast 1 november*

senast i januari

Bidrag till studieförbund

senast 1 april*

senast i juni

Elitstöd

1 november

senast i mars

Kulturpeng till unga

löpande

efter redovisning

* För sent inkommen ansökan inom en månad ger ett avdrag på 10
procent. För sent inkommen ansökan inom två månader ger ett avdrag
på 20 procent. Mer än två månader för sent inkommen ansökan ger
avslag.
I akuta situationer kan investeringsbidrag sökas löpande.
Ansökan om bidrag insändes av organisationen (dess huvudstyrelse) till
kommunen.
Bidragstagande förening ska efter genomfört årsmöte inkomma med
senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning med
tillhörande revisionsberättelse.
Beviljade bidrag utbetalas endast till organisationens (dess huvudstyrelse)
bank- eller plusgiro alternativt bankkonto.
Bidragstagande förening kan endast söka bidrag från 1 avdelning inom
Eksjö kommun en gång för samma aktivitet/arrangemang/bidrag
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LOKALBIDRAG
Lokalbidrag kan ges i följande former:
a)
b)
c)
d)

Bidrag till föreningsägd lokal eller anläggning.
Bidrag till lokal- eller anläggningshyra eller mark-/vattenarrende.
Subventionerad hyra i kommunägda lokaler/anläggningar.
Subventionerad hyra av kommunen hyrd lokal/anläggning.

Det indirekta stödet i punkterna c) och d) redovisas dock inte i dessa
bidragsregler.
Bidrag till hyreskostnader ges inte för hyror till kommunägda eller
kommunalt subventionerade lokaler och anläggningar. För att bidrag ska
utbetalas ska föreningsuppgifterna vara uppdaterade och godkända av
föreningen.
Vid frågor kontakta Kultur- och fritidsavdelningen

BIDRAG TILL FÖRENINGSÄGD LOKAL/ANLÄGGNING

Bidraget är avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till drift och underhåll
av lokaler och anläggningar som organisationen själv äger och som
används i organisationens verksamhet för medlemmar i åldern 7–20 år.
Bidraget får inte användas för annat ändamål utan ska vara en hjälp för
att behålla standarden på lokalen eller anläggningen. För att vara bidragsberättigad måste lokalen eller anläggningen vara öppen för annan verksamhet än föreningens egen, vilket ska framgå i årsredovisningen.
Bidrag till nya lokaler eller anläggningar ges inte automatiskt utan prövas
i varje enskilt fall av kommunen.
Riktvärden för storleken på bidrag till olika anläggningar och lokaler kan
revideras av Tillväxt- och utvecklingsnämnden (bilaga). Den faktiska
bidragssumman bestäms med utgångspunkt i:
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-

betydelsen för kommunen, kommundelen eller bostadsområdet,
en verksamhets samhällsnytta,
antalet barn och ungdomar i åldrarna 7–20 år som under större delen
av året nyttjar lokalen eller anläggningen och deltar i verksamhet,
antalet personer som totalt nyttjar lokalen eller anläggningen och
deltar i verksamhet,
lokalens eller anläggningens standard,
drift- och underhållskostnader,
föreningens möjligheter att skaffa andra intäkter än kommunala
bidrag.

BIDRAG TILL HYRD LOKAL/ANLÄGGNING

Bidraget är avsett att ge visst stöd vid hyra/arrende av lokaler, anläggningar, mark eller vatten i Eksjö kommun.


-

-

Bidrag kan ges med högst 3 000 kr/år för hyrda lokaler för huvudsaklig ungdomsverksamhet i åldern 7–20 år. Dock max 80 procent
av årskostnaden för lokalerna.
Bidrag kan ges för arrendekostnader för mark eller vatten som är av
stort intresse för allmänheten. Bidragets storlek prövas i varje enskilt
fall.
Bidrag kan ges med 3 000 kr/år till handikapporganisationer för
lokalkostnader utan krav på ungdomsverksamhet

BIDRAG TILL SAMLINGSLOKALER

Förening som äger och/eller ansvarar för drift av allmän samlingslokal
kan erhålla kommunalt driftstöd. Anslaget är behovsprövat. Fördelning
av bidrag bland de samlingslokaler som är bidragsberättigade beslutas
årligen. Ansökan om stöd, med infordrade redovisningar för föregående
år, ska vara kommunen tillhanda senast den 1 november.
Den faktiska bidragssumman bestäms med utgångspunkt från följande:
-

Drifts- och underhållskostnader.
Betydelsen för kommunen och landsbygdsutvecklingen.
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-

Antalet barn och ungdomar i åldrarna 7–20 år som kontinuerligt
nyttjar lokalen eller deltar i verksamhet.
Antalet personer totalt som kontinuerligt nyttjar lokalen eller deltar i
verksamhet.
Omfattningen av uthyrning till föreningsliv, nätverk eller privata tillställningar.
Uppskattat antal timmar per år som lokalen nyttjas.

Ovanstående ska framgå i föreningens årsredovisning och verksamhetsberättelse, vilka ligger till grund för bedömning av bidragets storlek.
FÖRENINGSÄGDA SAMLINGSLOKALER

Till förening som bedriver verksamhet i egen fastighet kan behovsprövat
driftbidrag utbetalas.
KOMMUNÄGDA SAMLINGSLOKALER

Förening som ansvarar för drift av allmän samlingslokal i kommunägda
lokaler eller lokaler som ägs av kommunala bolag, kan få behovsprövat
driftbidrag. I de fall kommunen betalar löpande driftskostnader (olja, el,
vatten och renhållning) inklusive mervärdesskatt, avräknas dessa mot
beslutat bidrag. Överstiger bidraget kostnaderna betalas resterande
belopp ut till föreningen vid årets slut. Om kostnaderna överstiger
bidraget debiteras föreningen mellanskillnaden.

STÖDBIDRAG
Bidraget är avsett att komplettera övriga bidragsformer. Kommunen kan
ge stödbidrag efter särskild prövning. Bidraget är ett engångsbidrag och
kan erhållas som stimulans till särskilda projekt. Bidraget kan ges i sådana
situationer där kommunen finner det särskilt angeläget att stödja en
organisation. Ansökan ska göras före inköp eller igångsättning av
projekt eller dylikt. Vid ansökan om bidrag till ny förening ska stadgar
samt protokoll från konstituerande möte bifogas.
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AKTIVITETSBIDRAG
Aktivitetsbidraget är ett stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år. Bidraget beräknas per deltagare i en
sammankomst (deltagaraktivitet). En sammankomst är en av föreningen i
förväg planerad, ledarledd verksamhet i minst 60 minuter med minst 3
deltagare, 7-20 år. Bidrag ges dock för högst 30 deltagare. I övrigt gäller
bestämmelser enligt respektive förenings riksorganisation.
Bidragsbeloppets storlek per deltagare fastställs av Tillväxt- och
utvecklingsnämnden. Närvarokort ska på begäran kunna redovisas.
Lokalt aktivitetsstöd beviljas inte för kulturprogram eller annan aktivitet
som erhållit arrangemangsbidrag eller annat kommunalt produktionsstöd.

INVESTERINGSBIDRAG
Bidraget är avsett att vara ett ekonomiskt stöd till föreningar som bland
annat för sin ungdomsverksamhet vill bygga egna lokaler eller anläggningar, bygga om eller renovera befintliga sådana. Som anläggning räknas
även nyritning eller revidering av fritidskarta. Bidrag kan även erhållas för
inköp av maskiner, redskap och fasta inventarier som krävs för en
anläggnings skötsel, drift och/eller funktion.
Investeringsbidrag kan ges efter särskild prövning. Andra bidragsmöjligheter ska om möjligt nyttjas. Ansökan ska innehålla ritningar,
offerter och redogörelse för projektets kostnader, finansiering och drift.
Bidrag kan inte beviljas för påbörjade arbeten eller gjorda inköp om inte
kommunen särskilt medgivit detta.
Bidraget utbetalas efter inlämnande av fakturakopia/or på genomförda
arbeten och/eller gjorda inköp och enligt eventuell text i beslutet.
Maxbelopp för utbetalning av bidrag ges upp till max 80 % av
kostnaden.
11

ARRANGEMANGSBIDRAG/FÖRLUSTGARANTI

KULTURARRANGEMANG

Bidrag kan beviljas som stöd till offentliga kulturarrangemang. Bidragen
behovsprövas. Följande riktlinjer gäller för bidragsgivning:






Bidrag eller förlustgaranti utgår endast till arrangemang av icke
kommersiell natur.
Bidraget ska sökas innan arrangemanget äger rum samt redovisas
senast två månader efter arrangemanget, för att utbetalning ska ske.
Förlustgaranti ges företrädesvis till större kulturarrangemang med
omsättning över ett prisbasbelopp.
Beviljas bidrag eller förlustgaranti ska det i marknadsföringen anges
att det genomförs med bidrag från eller med stöd av Eksjö kommun.
Bidrag eller förlustgaranti betalas i efterskott.
Bidragsansökningar, för enskilda arrangemang som är delar av ett
sammanhängande arrangemang, ska sökas som en helhet.
Bidrag kan utbetalas i förskott om det finns särskilda skäl

Viktigt vid bedömningen är:


-

att arrangemanget kan anses främja ett rikt och mångsidigt kulturliv i
kommunen,
att arrangemanget ska främja ett utbud med god kvalité,
att arrangemanget ska vara offentligt och vara annonserad i massmedia eller affischerad,
att budget för arrangemanget ska redovisas.
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ÖVRIGA ARRANGEMANG

Kommunen kan, efter särskild prövning, ge bidrag till offentliga arrangemang i kommunen som:


-

avser kulturarrangemang, vilka inte uppfyller alla kriterier för avsedd
bidragsform, men som bedöms ha stort allmänintresse,
avser arrangemang som bidrar till att stärka Eksjö kommuns
attraktivitet för boende eller besökare,
medför betydande positiv marknadsföring för Eksjö kommun,
endast utgår till arrangemang av icke kommersiell natur,
bidrag/förlustgaranti betalas i efterskott

Beviljas bidrag eller förlustgaranti ska det i marknadsföringen anges att
det genomförs med bidrag från eller med stöd av Eksjö kommun.
Viktigt vid bedömningen är:


-

att arrangemanget kan anses främja Eksjö kommuns attraktivitet för
boende eller besökare,
att arrangemanget på ett positivt sätt bidrar till att marknadsföra
Eksjö kommun,
att arrangemanget ska främja ett rikt och varierat utbud,
att arrangemanget ska vara offentlig och vara annonserad i
massmedia eller affischerad,
att budget för arrangemanget ska redovisas.

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND
Bidraget beräknas utifrån studieförbundens redovisning av antal deltagartimmar i studiecirklar och övrig folkbildningsverksamhet samt antal
kulturarrangemang för föregående års verksamhet.
Respektive studieförbund erhåller bidrag beräknat på andel av totalt
redovisad volym studietimmar och kulturarrangemang.
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ELITSTÖD
Kriterier för elitstöd till föreningar för att marknadsföra
Eksjö kommun
 Föreningar ska ha lag i högsta serien eller bedriva verksamhet på
högsta nationella nivå.
 Föreningen ska ha en aktiv ungdomsverksamhet på bredden för
pojkar och flickor och ha en policy för jämställdhets-, integrationssamt drog- och dopingarbetet i föreningen
 Verksamheten ska exponeras i media lokalt och nationellt
 Utifrån förutsättningar ska publik- och uppmärksamhetsaspekter
beaktas
 Föreningen och de personer som företräder föreningen ska kunna
verka som förebilder i kommunens ungdomsverksamheter, t ex
inom skolan samt hos andra föreningar
 Plats med kommunens namn och logotype ska upplåtas i
inbjudningar, program, webbsidor, annonser, lokaler och
anläggningar o dyl.
 Föreningen ska marknadsföra sin verksamhet på kommunens
hemsidor
 Föreningen ska ha en sund ekonomi och som inte står i skuld till
kommunen
 Föreningen medger att kommunen får använda sig av föreningens
elitverksamhet i olika marknadsföringsåtgärder
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KULTURPENG FÖR UNGA
För att kunna ansöka ska du vara mellan 12 och 20 år, bo i Eksjö
kommun och vilja förverkliga en idé till ett kulturevenemang.
Evenemanget ska vara publikt så att ungdomar utanför projektgruppen
kan ta del av arrangemanget.
Personer under 18 år måste ha målsmans medgivande. Ansökan kan
skickas in när som helst under året och ansökningarna behandlas
skyndsamt.
Bidraget kan sökas löpande och sökande kan få upp till 5 000 kr i bidrag.
Efter avslutat arrangemang skickas en ekonomisk redovisning
tillsammans med en skriftlig dokumentation.
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BILAGA
BIDRAG TILL FÖRENINGSÄGD LOKAL/ANLÄGGNING
A

FOTBOLLSPLANER

RIKTVÄRDE

1. Fotbollsplan med gräs (minst 100 x 60 m)
av god kvalitet och regelbundet använd till
träning och seriespel
2. Gräsfotbollsplan som inte motsvarar
kraven under A1
3. Fotbollsplan med grus, min 100 x 60 m
B

Prövas i varje
enskilt fall
6 000 kr

NATURISBANOR

Isbana (minst 100 x 60 m) använd för
seriespel i bandy
2. Övriga isbanor
1.

C

29 000 kr

27 000 kr
Prövas i varje enskilt fall

TENNISBANOR

1. Tennisbana med grus
2. Tennisbana med permanentbeläggning
D

5 000 kr
2 000 kr

SPÅR OCH LEDER

1. Elbelyst motionsspår. Vintertid med
skoterpreparerade skidspår
2. Permanenta motionsspår, icke belysta,
regelbundet preparerade, minst 2,5 km
E

ENKLARE FRIIDROTTSANLÄGGNING

1.

Enklare friidrottsanläggning

F

ÖVRIGA BYGGNADER

8 kr/m
1 200 kr/2,5 km

3 000 kr

1. Omklädningsrum med dusch och värme,
använd året runt
16

180 kr/kvm

2. Omklädningsrum med dusch och värme,
använd under del av året
3. Klubbrum, verksamhetslokal, scoutgård
använd året runt
4. Klubbrum, verksamhetslokal, scoutgård
använd under del av året
G

70 kr/kvm
90 kr/kvm
50 kr/kvm

BELYSNING

1. Belysning för fotboll, bandy 100 x 60 m
minst 150 lux
2. Belysning för fotboll, bandy och mindre
planer under 150 lux
3. Belysning för tennisbana
H

16 000 kr
Prövas i varje
enskilt fall
2 000 kr

STÖRRE LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR

1. Lokaler och anläggningar som inte hänförs
Prövas i varje
till någon av kategorierna A-G kan få
enskilt fall
bidrag efter särskild prövning (t.ex. ridanläggning,
idrottshall, golfbana, motoranläggning och badplats)
2. Lokaler för frikyrkliga ungdoms3 000 kr
organisationer (max 3 000 kr)

KONTAKT TILL KULTUR OCH FRITID

Kulturavdelningen 0381-362 44

kultur@eksjo.se

Fritidsavdelningen 0381-361 01

fritid@eksjo.se

Hemsida föreningsbidrag
https://www.eksjo.se/kulturochfritid/foreningsliv/foreningsbidrag
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