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BIDRAGSREGLER 

Dokumentet är ett förslag från Kultur och Fritid. Dokumentet innefattar allt 

monetärt stöd till föreningar och andra aktörer i Eslövs kommun som utgår 

ifrån Kultur- och fritidsnämnden.
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Inledning 
Föreningslivet i Eslövs kommun är något att vara stolt över och vi har en 

rad olika sorters ideella föreningar med många olika typer av verksamheter.  

Det finns fyra olika kategorier av stöd:  

 

A. Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga 

B. Stöd till publika arrangemang  

C. Stöd till ideella intresseorganisationer  

D. Övriga stöd.  

 

Alla stöd och bidrag är till ideella föreningar men i speciella fall även till 

andra aktörer. Kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde. Samtliga 

stöd beräknas på Kultur- och fritidsnämndens budgeterade medel. 

 

Kategori A vänder sig till alla föreningar som på något sätt har verksamhet 

för personer i åldrarna 7-20 år. Det finns olika stöd inom denna kategori och 

alla kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar. 

Kategori B vänder sig till föreningar som vid enstaka eller återkommande 

tillfällen genomför publika arrangemang. Kategori C vänder sig till ideella 

intresseorganisationer som värnar om sina egna medlemmars intressen i 

samhället. Kategori D är övriga stöd som alla sorters föreningar kan ta del 

av eller som inte faller under tidigare nämnda kategorier.  

Generella krav för allt stöd 
Dessa regler ska alla föreningar uppfylla för att kunna söka bidrag av Eslövs 

kommun. Det finns mer specifika regler under de olika stöden men de som 

listas här ska alltid följas.  

 Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha sitt säte i Eslövs 

kommun. 

 Föreningen ska ha en styrelse och stadgar (gäller ej B3). 

 Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer och 

arbeta för jämställdhet, ickediskriminering och folkhälsa samt ta 

största möjliga miljöhänsyn. 

 Föreningen ska föra adekvat dokumentation för att Kultur och Fritid 

ska kunna granska vid behov. 

 Föreningen ska ha ett reellt behov av ekonomiskt stöd. 

 Föreningen ska vara ideell. 
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 Föreningen ska ha ett organisationsnummer (gäller ej B3). 

Stöden kan inte beviljas till: 

 Investeringar i lokaler eller utrustning. 

 Verksamhet med syfte att gå med ekonomisk vinst eller gynna 

medlemmarnas ekonomiska intressen. 

 Verksamhet i kommunala förvaltningar eller bolags regi. 

 Verksamhet med religiös eller politisk inriktning.  

Återkrav 

Vid eventuellt ej uppfyllda regler eller uppföljningskrav kan föreningen bli 

återbetalningsskyldig. 

 

A. Stöd till föreningar med verksamhet för 
barn och unga 

Inledning 

Enligt artikel 31 i konventionen om barnets rättigheter har alla barn rätt till 

lek, vila och fritid. Eslövs kommun har ett tydligt barnperspektiv inom all 

verksamhet och vill prioritera barns fritid både avseende kultur och 

fritidsverksamhet.  

 

Då kommunens lokaler redan är subventionerade för stödberättigade 

föreningar finns det inget stöd att söka som kallas för lokalstöd. Däremot 

finns lokalkompensationsstöd, se A4. 

Allmänna regler för kategori A 

Alla föreningar ska uppfylla dessa regler för att vara stödberättigade. 

 Föreningen ska ha kontinuerlig verksamhet med minst 15 planerade 

sammankomster per år. 

 Föreningen ska ha en handlingsplan för arbete mot droger och arbeta 

efter den. Handlingsplanen ska uppdateras årligen. 

 Stöd utgår inte till föreningar vars verksamhet har en nära 

anknytning till kommersiellt driven verksamhet på ett sådant sätt att 

det finns risk för jäv. 
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A1: Lokalt aktivitetsstöd 

Syfte 

Syftet är att främja barns och ungas möjlighet till en aktiv fritid och i 

förlängningen lära barn och unga ansvarstagande, etik och moral samt 

kunskap om demokratiska processer i en trygg och säker miljö.  

Målgrupp 

Stödet ges till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet där 

medlemmarna är mellan 7-20 år. 

Regler 

 Stödet beräknas beroende på antalet deltagartillfällen. 

 Sammankomster ska vara planerade, ledarledda och vara i minst 60 

minuter. 

 Sammankomster ska ha minst tre deltagare, exklusive ledare. 

 Stödet kan beviljas för max 30 deltagare per sammankomst. 

 Stödet kan endast beviljas till en sammankomst per person och dag. 

 Närvarokort ska föras. 

Uppföljning 

Föreningen ska vid begäran från kommunen redovisa: 

 Verksamhetsberättelse 

 Närvarokort 

 Ekonomisk redovisning 

 Årsmötesprotokoll 

Extra stöd 

Föreningsaktiviteter där personer med funktionsnedsättning deltar och extra 

resurser, så som fler ledare, behövs kan beviljas upp till fyra gånger 

aktivitetstödet per person med funktionsnedsättning. 

 

A2: Utvecklingsstöd  

Syfte 

Syftet med stödet är att främja föreningars icke-ordinarie verksamhet, till 

exempel ledarutbildningar eller olika satsningar inom prioriterade områden. 

Målgrupp 

Föreningar som får lokalt aktivitetsstöd. 
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Regler 

 Föreningen ska vara berättigad lokalt aktivitetsstöd.  

 Verksamheten ska i första hand rikta sig till barn och ungdomar. 

 Vid ansökan ska verksamhetsplan och ekonomisk kalkyl lämnas. 

Uppföljning 

Föreningen ska vid begäran från kommunen redovisa: 

 Verksamhetsredovisning 

 Ekonomisk redovisning 

 Närvarokort 

 

A3: Stöd till lovaktiviteter 

Syfte 

Stödet finns för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid under 

skollov som främjar deras utveckling och uppmuntrar barn att bli en del av 

föreningslivet. 

Målgrupp 

Föreningar som vill bedriva lovaktiviteter för barn och unga. 

Regler 

 Aktiviteterna ska bedrivas för åldersgruppen 7-20 år. 

 Stödet ges till aktiviteter utöver föreningarnas ordinarie verksamhet. 

Uppföljning 

Föreningen ska vid begäran från kommunen kunna redovisa: 

 Verksamhetsredovisning 

 Ekonomisk redovisning 

 Deltagarstatistisk 

 

A4: Lokalkompensationsstöd  

Syfte 

Stödet syftar till att till viss del utjämna skillnaden mellan olika föreningars 

lokalkostnader. 
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Målgrupper 

Stödet riktar sig till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd men som 

bedriver sin verksamhet i egna lokaler eller hyr av annan aktör än 

kommunen under en längre period.  

Regler 

 Föreningens verksamhet ska till övervägande del bedrivas i lokalen. 

 Föreningens användning av lokalen ska utgöra minst 35 % av det 

totala nyttjandet. 

 Stödet ges inte till enstaka förhyrningar. 

 Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna lokalen innan stödet kan 

beviljas. 

 Om det årliga behovet av stöd är 100 000 kronor eller större ska 

separat avtal skrivas med Eslövs kommun.  

 Föreningen ska kunna redovisa kostnader och intäkter. 

 

B. Stöd till publika arrangemang 

Inledning 

Dessa stöd kan sökas av föreningar eller andra aktörer som vill skapa 

publika arrangemang. Stödformerna B1 och B2 kan sökas av ideella 

föreningar. Stödformen B3 kan sökas av andra organisationer, enskilda, 

eller grupper som inte är en förening. Arrangemanget ska äga rum i Eslövs 

kommun och vara öppet för allmänheten. Det kan vara antingen ett 

amatörsarrangemang eller ett professionellt arrangemang.  

B1: Verksamhetsstöd för publika arrangemang 

Syfte 

Syftet är att ge föreningar stöd till kontinuerlig arrangemangsverksamhet.  

Målgrupp 

Alla föreningar som har målet att ge invånare olika sorters upplevelser, det 

viktiga är att det resulterar i upplevelser inom Eslöv kommun.  

Regler 

 Verksamhet ska vara av god kvalitet. 

 Verksamhet ska vara öppen för allmänheten. 
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 Föreningar ska bifoga verksamhetsplan, ekonomisk kalkyl och 

årsmötesprotokoll. 

 I marknadsföring av arrangemang ska det framgå att Eslövs 

kommun är medfinansiär. 

Uppföljning 

Föreningen ska årligen lämna in: 

 Ekonomisk redovisning. 

 Verksamhetsberättelse från föregående år, inklusive besöksstatistik. 

 

B2: Arrangemangsstöd för föreningar 

Syfte 

Syftet med stödet är att alla sorters föreningar ska kunna få stöd till 

tillfälliga arrangemang. Om det rör sig om årliga arrangemang av 

återkommande karaktär så hänvisas detta till stöd B1. 

Målgrupp 

Föreningar som vill genomföra ett tillfälligt arrangemang. 

Regler 

 Arrangemanget ska vara av god kvalitet. 

 Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten. 

 I marknadsföring av arrangemang ska det framgå att Eslövs 

kommun är medfinansiär. 

Uppföljning 

Föreningen ska redovisa: 

 Arrangemangsrapport innehållande ekonomisk redovisning, kort 

beskrivning samt besöksstatistik. 

 

B3: Arrangemangsstöd för andra aktörer 

Syfte 

Syftet med stödet är att främja arrangemang som genomförs av andra 

aktörer än det traditionella föreningslivet. Syftet är också att uppmuntra till 

att nya föreningar bildas. 
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Målgrupp 

Enskilda individer, grupper och andra ideella aktörer. Prioriterad målgrupp 

är personer i åldern 13-25 år. 

Regler 

Stödet beviljas till de som följer följande regler: 

 Arrangemanget ska äga rum i Eslövs kommun. 

 Arrangemanget ska vara av god kvalitet. 

 Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten. 

 Arrangemangsansvarig ska ingå ett skriftligt kontrakt med 

förvaltningen Kultur och Fritid. 

 Arrangemangsansvarig ska lämna in arrangemangsplan, ekonomisk 

kalkyl, marknadsföringsplan och ge förvaltningen Kultur och Fritid 

kontinuerliga rapporter under projektets arbetsprocess. 

 Arrangemangsansvarig måste vara 18 år eller äldre. 

 Kreditupplysning av arrangemangsansvarig kommer att genomföras 

innan stödet beviljas.  

 I marknadsföring av arrangemang ska det framgå att Eslövs 

kommun är medfinansiär. 

Stödet beviljas inte till: 

 Investeringar i lokaler eller utrustning. 

Uppföljning 

Ansvarig för arrangemanget ska redovisa: 

 Arrangemangsrapport innehållande ekonomisk redovisning, kort 

beskrivning, fotodokumentation, marknadsföringsmaterial samt 

besöksstatistik. 

 

C. Stöd till ideella intresseorganisationer 

Inledning  
Detta stöd är till för ideella intresseorganisationer som bevakar olika 

gruppers intressen: pensionärer, personer med funktionsnedsättning samt 

föreningar för personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och som 

verkar för integration. Organisationerna ska ha till huvudsakligt syfte att 

främja allmännyttigt ändamål. 
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Allmänna regler för intresseorganisationer inom kategori C 

 Organisationen ska ha minst 15 medlemmar som är folkbokförda i 

Eslövs kommun. 

 Organisationens medlemmar ska betala medlemsavgift på minst 50 

kronor per år. 

 

C1: Grundstöd 

Syfte 

Stödet syftar till att ge ideella intresseorganisationer möjlighet att organisera 

sig och genomföra aktiviteter. 

Målgrupp 

Organisationer med verksamhet för pensionärer, personer med 

funktionsnedsättning samt föreningar för personer med annan etnisk 

tillhörighet än svensk, som verkar för integration. 

Regler 

 Grundstödet är 40 kronor per medlem upp till 100 medlemmar, 

därefter 30 kronor per medlem, dock lägst 3000 kronor. *Detta är 

schablonbelopp som förvaltningen Kultur och Fritid utgår ifrån och 

som kan komma att ändras beroende på budgetsituation. 

Förening med verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

7-20 år kan få utökat stöd för verksamhet. Stödet söks som lokalt 

aktivitetsstöd (A1) på särskild blankett. 

Stödet betalas inte ut till: 

 Ekonomiska intresseorganisationer. 

 Hjälporganisationer. 

 Politiska organisationer. 

 Religiös verksamhet. 

Uppföljning 

Föreningen ska vid begäran från kommunen kunna redovisa: 

 Verksamhetsberättelse. 

 Ekonomisk redovisning. 
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C2: Lokalkompensationsstöd 

Syfte 

Syftet med stödet är att ideella intresseorganisationer ska kunna få visst 

lokalkompensationsstöd för lokalkostnader i icke-kommunal lokal. 

Målgrupp 

Stödberättigade ideella intresseorganisationer som bevakar olika gruppers 

intressen: pensionärer, personer med funktionsnedsättning samt förening för 

personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och som verkar för 

integration, som nyttjar icke-kommunal lokal för sin verksamhet.  

Regler 

 Lokalen ska ligga i Eslövs kommun och vara godkänd av Kultur- 

och fritidsnämnden. 

 Stödet kan sökas för både verksamhetslokal och 

föreningsexpedition. 

 I lokalkostnad räknas: kallhyra, räntekostnad, uppvärmning, el, 

vatten och försäkringskostnader. 

 Lokalkompensationsstödet kan uppgå till högst 400 kronor per 

stödberättigad medlem och år och högst 65 % av lokalkostnaden. 

*Beloppet omprövas årligen. 

 Förändringar av hyreskostnader såsom hyreshöjningar och inkomster 

från stadigvarande uthyrning ska omgående meddelas förvaltningen 

Kultur och Fritid för omprövning av stödet. 

Uppföljning 

Organisationen ska vid begäran från kommunen kunna redovisa: 

 Ekonomisk redovisning 

 

D. Övrigt stöd 

D1: Startstöd 

Syfte 

Att stödja nybildade föreningar i sin uppstart. 
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Målgrupp 

Nystartade föreningar. 

Regler 

För att kunna få startbidrag, som är ett engångsstöd för nya föreningar, 

måste det finnas: 

 En verksamhetsplan som blivit godkänd av förvaltningen Kultur och 

Fritid. 

 Ekonomisk kalkyl för vad startbidraget ska användas till.  

 Stödet har ett högsta belopp på 5000 kronor. 

Uppföljning 

Den nya föreningen ska efter avslutat verksamhetsår kunna uppvisa: 

 Verksamhetsberättelse 

 Ekonomisk redovisning 

 Årsmötesprotokoll 

 Medlemsantal 

 Närvaro 

 

 

 


