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Det kommunala bidraget avser att vara ett stöd till föreningslivet. Medlemmarna/andelsägarna ska 

därför bidra genom att betala skälig medlemsavgift eller andra intäkter genom föreningen. Bidragen 

avser att täcka en del av de totala kostnaderna.  

Totalramen för bidragsanslaget fastställs av kommunfullmäktige. Den procentuella fördelningsnivån 

av de olika bidragsformerna fastställs av kommunstyrelsen. 

1. Bidragsmål 

Kommunens mål med föreningsbidragen är att stödja demokratiskt uppbyggda föreningar som vill 

utveckla ett positivt och meningsfullt föreningsliv. Att stödja föreningar som verkar för mångfald, 

tillgänglighet och jämlikhet. Att stödja föreningar som arbetar för inkludering och alla individers rätt 

att delta i föreningslivet, stödja föreningar som arbetar med förnyelsearbete och nya 

verksamhetsformer med målet att öka medlemsaktiviteten. Samt att stödja föreningar som bedriver 

verksamhet med samhällsnytta och föreningar som verkar för att bevara kulturella värden. 

2. Villkor för att vara en bidragsberättigad förening 
Förening som lämnar oriktig uppgift eller ej uppfyller villkoren kan bli återbetalningsskyldig.  

Förening som lämnar oriktig uppgift i ansökan om bidrag är återbetalningsskyldig för det felaktigt 

mottagna bidraget, under förutsättning att det framgår att en lämnad uppgift är felaktig eller att en 

uppgift som ska lämnas till ledning för bidragsprövningen har utelämnats och den oriktiga uppgiften 

lett till felaktigt beslut om utbetalande av bidrag. En lämnad eller utlämnad uppgift är att betrakta som 

oriktig uppgift om den lämnade eller utlämnade uppgiften står i strid med nedan angivna villkor i 

punkterna 2.1 och 2.2.     

2.1 Generella villkor 

Föreningens ändamål ska vara ideellt. 

Vid behov eller för eventuell granskning måste föreningen ställa de underlag kommunen finner 

relevant, exempelvis räkenskaperna, till förfogande.  

Föreningen ansvarar för att inte använda sina likvida medel till att köpa in alkohol eller andra droger.  

Föreningen måste registrera sig i Bromölla kommuns föreningsregister. 

Föreningen ska lämna in en policy mot sexuella övergrepp med aktuell handlingsplan. 

2.2 Ytterligare villkor för att vara bidragsberättigad fritids- och kulturförening 

Föreningens huvudsakliga verksamhet ska vara inom kultur eller fritid. 

Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Bromölla kommun.  

Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar.  

Föreningen måste vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet, 

exempelvis: lokaler, inventarier, maskiner och personal. 

Förening som bedriver lagidrott på ungdomsnivå ska ha en breddpolicy med aktuell handlingsplan. 

Alla aktiva som är under 15 år ska erbjudas att få delta i föreningens alla aktiviteter.  
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Förening som har verksamhet för barn och ungdomar under 20 år ska lämna in en drogpolicy med 

aktuell handlingsplan. Policyn ska avse ett totalförbud av droger och liknande inkluderat tobak.  

3. Följande föreningstyper är undantagna bidragsgivning 
- Ekonomisk förening (gäller ej ekonomisk förening u.p.a) 

- Elev- och föräldraförening inom skolan 

- Politisk förening 

- Religiös församling eller organisation 

- Supporterklubb exempelvis hejaklack 

- Facklig förening 

- Vägförening 

 

4. Ansökningsförfarande 

Samtliga bidrag söks digitalt på kommunens webbportal för bidragsansökningar. Lösenord lämnas 

endast till ordförande och/eller kassör. Sista ansökningsdag anges för varje bidrag. 

Följande handlingar ska medfölja ansökan: 

- Årsmötesprotokoll, senaste 

- Verksamhetsberättelse, året före ansökningsåret 

- Ekonomisk redovisning, året före ansökningsåret 

- Revisionsrapport, året före ansökningsåret 

- Stadgar (för nybildad förening, vid ändring av stadgar, samt första gången bidrag söks) 

- Policy mot sexuella övergrepp med aktuell handlingsplan (för nybildad förening, vid ändring 

av policy samt första gången bidrag söks) 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och föreningar som bedriver lagidrott ska även 

bifoga följande handlingar: 

- Drogpolicy med aktuell handlingsplan (för nybildad förening, vid ändring av policy samt 

första gången bidrag söks) 

- Breddpolicy med aktuell handlingsplan (för nybildad förening, vid ändring av policy samt 

första gången bidrag söks) 

För vissa bidrag kan ytterligare handlingar behöva bifogas. Läs under respektive bidrag. 

 

BIDRAG SOM GÅR ATT SÖKA I BROMÖLLA KOMMUN 

5. Verksamhetsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar 

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser aktiviteter kalenderåret innan 

ansökningstillfället.  

Bidraget betalas ut i februari kalenderåret efter ansökningstillfället.  

Bidrag kan sökas av idrotts- och fritidsförening med ungdomsverksamhet och verksamhet för personer 

med funktionsvariation. 

Verksamhetsbidraget avser att stödja föreningar för aktivering av ungdomar i Bromölla kommun 

mellan 4-20 år samt funktionsvarierade oavsett ålder. Föreningen måste ha minst 6 medlemmar mellan 
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4-20 år som aktivt deltar i föreningens aktiviteter. Föreningar som uppfyller kravet med antal 

medlemmar mellan 4-20 år får även bidrag för sina medlemmar med funktionsvariation.   

 Förening får bidrag för varje aktiv medlem mellan 4-20 år (under det kalenderår medlem fyller 

4 respektive 20 år) samt funktionsvarierade oavsett ålder. Varje medlem som uppfyller kraven 

ska anges som en (1) på ansökan. 

 Förening får bidrag för antal ledarledda aktiviteter där dessa medlemmar (4-20 år) samt 

funktionsvarierade oavsett ålder deltar. Aktiviteten ska vara minst 60 minuter, ha minst 5 

deltagare och vara planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. Aktiviteter 

som uppfyller kraven ska anges som en (1) aktivitet på ansökan. 

Endast en sammankomst per dag, förening och person får räknas. Bidraget fördelas utifrån en 

beräkningsformel.  

- Bifoga handlingar enligt 4.1 och 4.2. 

 

6. Verksamhetsbidrag för kulturförening 

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser verksamhet kalenderåret efter 

ansökningstillfället.  

Bidraget betalas ut i februari kalenderåret efter ansökningstillfället.  

Bidraget kan sökas av kulturförening.  

 

Bidraget avser att stödja och uppmuntra föreningsverksamhet som inte kan bära sina egna kostnader 

men som bidrar till ett varierat kulturutbud i Bromölla kommun. Exempelvis verksamhet inom 

scenkonst, utställningar, skapande verksamhet och kulturarv/kulturmiljö.  

Förening som söker bidraget kallas till möte för att förtydliga sin ansökan. På mötet deltar berörda 

tjänstemän och politiker. Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt 

vilket belopp som ska utbetalas.  

Vid marknadsföring av verksamhet med stöd från Bromölla kommun ska kommunens logotype finnas 

med. 

- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt verksamhetsplan och budget som avser kalenderåret efter 

ansökningstillfället. Om föreningen har barn- och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas. 

 

7. Driftbidrag till lokal för kultur-, idrotts- och fritidsförening 

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser kostnader kalenderåret före ansökningstillfället.  

Bidraget betalas ut i februari kalenderåret efter ansökningstillfället.  

Bidraget kan sökas av kultur-, idrotts- och fritidsförening som äger och driver egen anläggning eller 

som har långtidskontrakt för lokal. 

Bidraget avser att stödja förening som äger eller långtidshyr lokaler som inte är subventionerade av 

kommunen.  

- Lokalen/anläggningen ska ligga inom Bromölla kommun samt vara nödvändig och lämplig 

för bedrivandet av verksamheten. 
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- Bidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen (med drift menas: hyra, el, arrende, vatten, 

försäkring) samt löpande och periodiskt underhåll (inte nybyggnationer). 

- Bidraget ska grundas på föregående års bokslut och de faktiska kostnader som föreningen 

hade året innan ansökningsåret.  

- Bidraget för egen anläggning (ägd) kan uppgå till maximalt 70 % av godkända kostnader. 

Maximalt bidrag som kan utgå för detta är 100 000 kr.  

- Lokalbidraget (hyrd lokal) kan uppgå till maximalt 50 % av godkända kostnader. Maximalt 

bidrag som kan utgå för detta är 30 000 kr. 

- Maxbelopp kan justeras årligen. 

7.1 Undantag  

- Investeringar som beviljats investeringsbidrag kan inte upptas i driftbidraget.  

- Icke godkända kostnader: personalkostnader, investeringar, ränta/amortering, internet, 

medlemskap, fastighetsskatt, kopiering/papper, porto, m.m. 

- Förening som varaktigt hyr ut hela eller delar av anläggningen till annan part, får inte 

driftbidrag för denna del. 

- Till samma anläggning kan inte utgå både driftbidrag för egen anläggning och lokalbidrag. 

Bidraget fördelas utifrån en beräkningsformel.  

- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt underlag som styrker kostnaderna. Om föreningen har barn- 

och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas. 

 

8.  Investeringsbidrag för kultur-, idrotts- och fritidsförening 

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser framtida investering kalenderåret efter 

ansökningstillfället.  

Bidraget betalas ut i februari kalenderåret efter ansökningstillfället.  

Bidraget kan sökas av kultur-, idrotts- och fritidsförening. 

Bidraget avser stödja framtida reparationer, inköp av större inventarier och maskiner för föreningens 

lokal samt för verksamhetsutveckling.  

 

Lägsta beloppsgräns för att söka investeringsbidrag är 5 000 kr, maxbelopp är 50 000 kr.  

Vid stor investering kan föreningen söka för del av investering om en investeringsplan upprättas och 

bifogas. Denna plan kan gälla för flera år. 

Förening som söker bidraget kallas till möte för att förtydliga sin ansökan. På mötet deltar berörda 

tjänstemän och politiker. Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt 

vilket belopp som ska utbetalas. 

- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt budget och beskrivning av investeringen. Om föreningen 

har barn- och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas.  

 

9. Verksamhetsbidrag för miljö-, natur- och byföreningar  

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser verksamhet kalenderåret efter 

ansökningstillfället.  

Bidraget betalas ut i februari kalenderåret efter ansökningstillfället.  
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Bidrag kan sökas av ideella miljö- och naturföreningar med ett lokalt verksamhets- och 

upptagningsområde. Lokala byutvecklingsföreningar som inte faller under punkt 6 med lokal 

verksamhet kan söka detta bidrag.  

Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt vilket belopp som ska 

utbetalas. 

- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt verksamhetsplan och budget som avser kalenderåret efter 

ansökningstillfället. Om föreningen har barn- och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas. 

 

10.  Verksamhetsbidrag för sociala föreningar  

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser verksamhet kalenderåret efter 

ansökningstillfället.  

Bidraget betalas ut i februari kalenderåret efter ansökningstillfället.  

Bidrag kan sökas av ideella föreningar med verksamhet som har nära anknytning till 

verksamhetsområdet stöd och omsorg med ett lokalt verksamhets- och upptagningsområde. 

 

Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt vilket belopp som ska 

utbetalas. 

- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt verksamhetsplan och budget för kalenderåret efter 

ansökningstillfället. Om föreningen har barn- och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas. 

 

11.  Strategiskt utvecklingsbidrag 

Sista ansökningsdag är 1 mars vart tredje år (start år 2020) och avser verksamhet för kommande tre 

kalenderår.  

Bidraget betalas ut årligen i februari (start år 2021) i tre år under förutsättning att föreningens 

verksamhet är liknande eller vidareutvecklad.  

Maximalt belopp är 100 000 kr per år.  

Bidraget kan sökas av föreningar som uppfyller följande krav: 

- Får regionalt och/eller statligt stöd. Stödet kan vara ekonomiskt och/eller i form av andra 

resurser. Exempelvis internationell press i samverkan med Tourism in Skåne.  

- Har en strategisk plan för utveckling som sträcker sig 3 år eller längre.  

Bidraget avser stödja de föreningar i kommunen som idag erhåller statligt och/eller regionalt stöd eller 

på annat sätt representerar kommunen lokalt, regionalt, nationellt och/eller internationellt på ett sätt 

som främjar fler än de egna medlemmarna. De verksamheter som Bromölla kommun bedömer 

lämpliga för strategiska föreningsuppdrag ska berika utbudet av kultur- och besöksnäringsupplevelser 

i Bromölla kommun.  

Genom bidraget vill kommunen stödja föreningar att utveckla kapacitet och stärka sin förmåga att 

spela en viktig roll som resurs i den lokala och regionala utvecklingen i Bromölla och Skåne. 

Bidragstagarna förväntas arbeta för samverkan på flera nivåer, både på lokal och regional nivå. 

Nationellt och internationellt samarbete premieras och verksamheten ska vara utåtriktad och 

inkluderande. 
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Förening som söker bidraget kallas till möte för att förtydliga sin ansökan. På mötet deltar berörda 

tjänstemän och politiker. Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt 

vilket belopp som ska utbetalas. Besked om bidrag ges senast 30 september ansökningsåret.  

Vid marknadsföring av föreningsaktiviteter ska kommunens logotype finnas med. 

Beviljande av detta bidrag innebär att inget annat verksamhets-, investerings- eller anläggningsbidrag 

beviljas.  

- Bifoga handlingar enligt 4.1, verksamhetsplan och budget som avser kalenderåret efter 

ansökningstillfället samt strategi för kommande tre år eller längre. Om föreningen har barn- 

och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas. 

 

12.  Driftbidrag till allmänna samlingslokaler 

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser kostnader kalenderåret före ansökningstillfället. 

Bidraget betalas ut i februari kalenderåret efter ansökningstillfället.  

Bidrag kan sökas av förening som bedriver allmän samlingslokal enligt definition från Boverket 

nedan:  

”Allmän samlingslokal är en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, 

studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande 

verksamhet. Lokalerna ägs eller disponeras av ideella organisationer och utnyttjas allsidigt. De flesta 

föreningar som idag driver allmänna samlingslokaler är medlemmar i någon av organisationerna 

Bygdegårdarnas Riksförbund eller Folkets Hus & Parker. De allmänna mötesplatserna utgör viktiga 

mötesplatser både på landsbygden och i städerna.” 

- Samlingslokalen ska ligga inom Bromölla kommun samt vara nödvändig och lämplig för 

bedrivandet av verksamheten. 

- Bidraget är avsett för drift av samlingslokal (med drift menas: hyra, el, uppvärmning, 

sophämtning, arrende, vatten, försäkring) samt löpande och periodiskt underhåll (inte 

nybyggnationer). 

- Bidraget ska grundas på föregående års bokslut och de faktiska kostnader som föreningen 

hade föregående år.  

- Bidraget för ägd samlingslokal kan uppgå till maximalt 70 % av godkända kostnader. 

Maximalt bidrag som kan utgå för detta är 100 000 kr.  

- Bidraget för hyrd samlingslokal kan uppgå till maximalt 50 % av godkända kostnader. 

Maximalt bidrag som kan utgå för detta är 30 000 kr. 

- Maxbelopp kan justeras årligen. 

12.1 Undantag  

- Investeringar i samlingslokalen som beviljats investeringsbidrag kan inte upptas i 

driftkostnaderna för samlingslokalen.  

- Icke godkända kostnader: personalkostnader, investeringar, ränta/amortering, internet, 

medlemskap, fastighetsskatt, kopiering/papper, porto, m.m. 

Förening som varaktigt hyr ut hela eller delar av samlingslokalen till annan part, får inte 

driftbidrag för denna del. 

Bidraget fördelas utifrån en beräkningsformel.  
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- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt underlag som styrker kostnaderna. Om föreningen har barn- 

och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas.  

 

13.  Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler 

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser investeringar för kommande kalenderår.  

Bidraget betalas ut i februari kalenderåret efter ansökningstillfället.  

Bidrag kan sökas av förening som bedriver allmän samlingslokal enligt definition av Boverket nedan: 

”Allmän samlingslokal är en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, 

studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande 

verksamhet. Lokalerna ägs eller disponeras av ideella organisationer och utnyttjas allsidigt. De flesta 

föreningar som idag driver allmänna samlingslokaler är medlemmar i någon av organisationerna 

Bygdegårdarnas Riksförbund eller Folkets Hus & Parker. De allmänna mötesplatserna utgör viktiga 

mötesplatser både på landsbygden och i städerna.” 

Bidraget är avsett för framtida reparationer och inköp av större inventarier och maskiner för 

föreningens samlingslokal.  

Lägsta beloppsgräns för att söka investeringsbidrag är 5 000 kr, maxbelopp är 50 000 kr.  

Vid stor investering kan föreningen söka för del av investering om en investeringsplan upprättas och 

bifogas. Denna plan kan gälla för flera år. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt vilket belopp som ska 

utbetalas. 

- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt budget och beskrivning av investeringen. Om föreningen 

har barn- och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas. 

 

14.  Projektbidrag/arrangörsbidrag 

Bidraget kan sökas löpande, dock senast en månad innan projektet/arrangemanget. 

Redovisning ska göras senast en månad efter genomförandet på webbportalen. 

Bidrag kan sökas av bidragsberättigad förening.  

Bidraget avser främja kulturprojekt och kulturarrangemang i föreningars verksamhet.  Vid 

marknadsföring av projekt/arrangemang med bidrag från Bromölla kommun ska kommunens logotype 

finnas med. 

Projektet/arrangemanget ska äga rum i Bromölla kommun, vara öppet för allmänheten och utan 

kommersiella syften.  

Beslut fattas av tjänsteman. 

Bidraget utbetalas ej för bl.a. högtider och idrottsevenemang. 

- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt beskrivning av projektet/arrangemanget och budget. Om 

föreningen har barn- och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas. 
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15.  Bidrag till högtidsfirande 

Sista ansökningsdag är 31 oktober och bidraget avser kalenderåret efter ansökningstillfället.  

Redovisning ska göras senast en månad efter genomförandet på webbportalen. 

Bidrag kan sökas av bidragsberättigad förening. 

Bidrag avser stödja högtidsfirande som är offentliga och utan kommersiella syften. Nytänkande och 

förnyelse premieras. Vid marknadsföring av evenemang med bidrag från Bromölla kommun ska 

kommunens logotype finnas med. Antal förväntade besökare vägs in vid bidragsgivning.  

Arrangemanget ska äga rum i Bromölla kommun och vara öppet för allmänheten. Bidrag kan utgå till 

exempelvis valborgs-, nationaldags-, midsommar- och luciafirande samt till jularrangemang. 

Arrangemanget skall vara av återkommande karaktär.  

Beslut fattas av tjänsteman. 

Bidrag utbetalas ej för bl.a. arrangemang av privat karaktär, familjetillställningar etc.  

- Bifoga handlingar enligt 4.1 samt beskrivning av firandet och budget. Om föreningen har 

barn- och ungdomsverksamhet ska även 4.2 tillämpas. 

 


