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Allmänt 
Syftet med stöd till ungdomsverksamhet inom idrott-, natur- och fri-
luftsliv är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjlig-
heter för barn och unga att ha en meningsfull fritid i hela Skövde kom-
mun. 

 

Rätt till bidrag 
De föreningar i Skövde kommun som uppfyller de allmänna kraven 
samt kravställningarna för de olika bidragen i detta dokument har rätt 
att söka bidrag. 
En nyregistrerad förening hos Fritidsavdelningen måste gå en styrelse-
utbildning genom RF-SISU Västra Götaland eller annat studieförbund, 
verksam inom Skövde kommun, för att kunna registreras som en bi-
dragsberättigad förening.  
Alla bidragsberättigade föreningar på Fritidsavdelningen måste ge-
nomgå utbildning om styrelsens funktioner vart tredje år. 

 

Kriterier 
Förening med ungdomsverksamhet. 

För att föreningar ska kunna beviljas bidrag från kultur- och fritids-
nämnden gäller att föreningen följer de allmänna kriterierna samt föl-
jande krav. Föreningen: 

1. Ska ha öppen verksamhet för alla inom åldersgruppen 7–20 år. 

2. Ska minst ha 10 registerförda medlemmar i åldern 7–20 år. 

3. Ska minst 50 procent av medlemmarna bosatta i Skövde kom-
mun. 

4. Ska ha minst 10 bidragsberättigade aktiviteter under verksam-
hetsåret. 

5. Ska ha, av föreningens styrelse, en antagen plan för barnens rät-
tigheter kopplat till barnkonventionen. 

6. Huvudsyftet ska vara att föreningen bedriver idrott, natur- eller 
friluftsliv. 

7. Föreningens aktiviteter ska huvudsakligen riktas mot barn och 
ungdomar. 

8. Föreningen ska vara ansluten till ett riksförbund inom idrott*, 
natur eller friluftsliv. 
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Förening som inte uppfyller punkt tre kan få bidrag efter särskilt beslut 
av kultur- och fritidsnämnden. 

 
* Skövde kommun utgår från de idrotter som Riksidrottsförbundet god-
känner som idrotter. 

 

Medlemsregister 
Föreningen ska upprätthålla ett medlemsregister som ska innehålla 
uppgifter om medlemmarnas namn, födelsedatum, adress samt om 
och när medlemsavgiften är betald 

 

Bidragsberättigad medlem  
Som bidragsberättigad medlem räknas den som under kalenderåret 
fyllt 7 år men ej 21 år, har betalt medlemsavgift och därmed är register-
förd i föreningen. Medlemmen ska vara folkbokförd i Skövde kommun 
och deltagit i minst fem bidragsberättigade aktiviteter. 

 

Bidragsberättigad aktivitet 
För att en aktivitet ska räknas som bidragsberättigad gäller följande: 

- Består av minst fyra medlemmar i åldern 7–20 år.  
- Aktiviteten ska pågå minst 45 minuter och innehåller gemen-

sam samling och avslutning. 
- Har av föreningen minst en utsedd ledare som är minst 15 år 

gammal. 
 
En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening. 
 
Lägerverksamhet och cuper berättigar till maximalt tre aktiviteter per 
dag och barn/ungdom. 
 
Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade: 
Fester, firande av högtider, publika eller kommersiella arrangemang, 
verksamhet inom skolans ram, av studieförbund arrangerande studie-
cirklar eller studier i religion. 
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Närvarorapportering 
Ansvarig ledare ska i anslutning till varje aktivitet föra närvarorappor-
tering. Föreningen ska genom närvarorapporten styrka att medlem-
men deltagit i planerad verksamhet.  

  
 

Bidrag 
 

Följande bidrag finns att ansöka om från kultur- och fritidsnämnden 
för ungdomsföreningar inom idrott-, natur- och friluftsliv: 

 

- Kommunalt lokalt aktivitetsstöd 

- Lokalbidrag 

- Anläggningsbidrag  

- Investeringsbidrag 

- Ränte- och amorteringsfritt lån 

- Subventionerad lokalhyra  

- Bidrag till särskilda insatser eller projekt 

 

Varje bidrag har specifika kriterier som ska uppfyllas för att föreningar 
ska kunna ansöka om bidragen. 

 

 

 Kommunalt lokalt aktivitetsstöd för ungdomsföreningar 
anslutna till ett riksidrottsförbund 
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar inom idrott-, 
natur- och friluftsliv som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7 – 20 
år och uppfyller alla kriterier. 

Maxantal bidragsgrundande aktiviteter per vecka och åldersgrupp 

0 – 6 år 0 aktiviteter / vecka 
7 – 15 år 4 aktiviteter / vecka 
16 – 20 år inga begränsningar 

Föreningen måste vara ansluten till Riksidrottsförbundets system 
IdrottOnline och ansökan görs i Skövde kommuns verksamhetssystem 
för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 
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Ansökan 
Ansökan görs två gånger per år, senast 28 februari (för perioden 1/7 – 
31/12 föregående år) och senast 28 augusti (för period 1/1 – 30/6 inneva-
rande år). Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov. 

 

Senast 3 veckor efter föreningens årsmöte ska följande dokument från 
årsmötet läggas in i kultur- och fritidsnämndens verksamhetssystem: 

- Verksamhetsberättelse 

- Årsmötesprotokoll 

- Balans- och resultatrapport 

- Revisionsberättelse 

- Plan för barnens rättigheter kopplat till barnkonventionen 

Om dessa dokument inte skickas in till fritidsavdelningen kan före-
ningen bli återbetalningsskyldig. 

 

 

Kommunalt Lokalt aktivitetsstöd ungdomsföreningar 
inom idrott, natur och friluftsliv som inte är anslutna till 
ett riksidrottsförbund 
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar inom idrott-, 
natur- och friluftsliv som inte är anslutna till ett riksidrottsförbund. 
Föreningen ska då vara ansluten till ett riksförbund inom idrott-, natur- 
och friluftsliv samt redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7 – 20 år 
och uppfyller alla kriterier. 

Maxantal bidragsgrundande aktiviteter per vecka och åldersgrupp: 

0 – 6 år 0 aktiviteter / vecka 
7 – 15 år 4 aktiviteter / vecka 
16 – 20 år inga begränsningar 

 

Ansökan 
Ansökan görs två gånger per år, senast 28 februari (för perioden 1/7 – 
31/12 föregående år) och senast 28 augusti (för period 1/1 – 30/6 inneva-
rande år). Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov.  

Föreningen närvarorapporterar och ansöker om bidrag via kommu-
nens verksamhetssystem för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 
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Senast 3 veckor efter föreningens årsmöte ska följande dokument från 
årsmötet läggas in i kultur- och fritidsnämndens verksamhetssystem: 

- Verksamhetsberättelse 

- Årsmötesprotokoll 

- Balans- och resultatrapport 

- Revisionsberättelse 

- Plan för barnensrättigheter kopplat till barnkonventionen 

Om dessa dokument inte skickas in till fritidsavdelningen kan före-
ningen bli återbetalningsskyldig. 

 

 

Lokalbidrag 
 

Ändamål 
Bidraget avser att stödja bidragsberättigade ungdomsföreningar inom 
idrott, natur och friluftsliv, som för sin verksamhet hyr eller på annat 
sätt har kostnader för lokal eller anläggning. 

 

Villkor 

- Lokalen ska vara belägen i Skövde kommun 

- Hyresavtal ska i förväg godkännas av fritidsavdelningen 

- Lokalen skall i huvudsak användas regelmässigt för aktiviteter 
av föreningens medlemmar i åldersgruppen 7 – 20 år. 

 

Bidrag 

Bidrag betalas ut med maximalt 75% av godkända nettolokalkostnader 
(lokalhyra, arrendekostnad, förbrukningsartiklar, försäkring, ränte-
kostnad, mindre underhållsåtgärder samt konsumtionsutgifter). Dock 
högst 50 grundbelopp, som bestäms årligen av kultur-och fritidsnämn-
den, per förening och år. 

 

Ansökan görs senast 3 veckor efter föreningens årsmöte i kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetssystem dock senast 1 november. 
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Efter sista ansökningsdag fördelas de bidragsmedel som finns kvar ut 
till de bidragsberättigade föreningar som har ansökt om lokalbidrag 
under bidragsåret. 

 

Bidrag ges ej till följande lokaler: 

- Kanslier 

- Lokaler som föreningar hyr av Skövde kommun 

 

 

 

Anläggningsbidrag 
 

Ändamål 
Bidraget avser att stödja bidragsberättigade ungdomsföreningar inom 
idrott, natur och friluftsliv, som för sin verksamhet äger eller långsik-
tigt hyr sin anläggning  

 

Villkor 

- Lokalen/anläggningen ska vara belägen i Skövde kommun 

- Lokalen/anläggningen skall vara föreningsägd alternativt lång-
fristigt hyrd, minst 10 år, av föreningen (styrkes genom avtal) 

- Lokalen/anläggningen skall i huvudsak användas regelmässigt 
för aktiviteter av föreningens medlemmar i åldersgruppen 7 – 20 
år 

- Lokaler som hyrs ut permanent kan ej räknas in i anläggningsbi-
draget 

- Bidrag ges ej till kansli, kontor, personalrum eller förråd 

 

Ansökan görs senast 3 veckor efter föreningens årsmöte i Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetssystem. Dock senast 1 november. 
 

Efter sista ansökningsdag fördelas de bidragsmedel som finns kvar ut 
till de bidragsberättigade föreningar som har ansökt om anläggningsbi-
drag under bidragsåret. Fördelningen sker procentuellt efter hur stor 
del av anläggningsbidraget som föreningen fått av det totala fördelade 
anläggningsbidraget. 
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Kultur-och fritidsnämnden beslutar årligen beloppet för varje poäng. 

Bidrag betalas ut med maximalt följande poäng: 

     Maxantal 

Beteckning Typ av bidrag    poäng 

A1 Bidrag för A – plan   200 

A2 Bidrag för övriga fotbollsklippta ytor/1000 kvm   17 

A3 Bidrag för övrig gräsyta        1 

A4 Fotbolls grus, min 100*60 m      1 

A5 Elbelysning för fotbollsplan gräs eller grus  
min 100*60 m       5 

A6 Konstgräsplan ute 7 mot 7     15 

A7 Konstgräsplan ute 5  mot 5       7 

 

B1 Omklädningsrum som används året runt med  

                        värme och dusch, poäng per kvm     0,6 

B2 Omklädningsrum som delvis använd under året 
med värme och dusch, poäng per kvm    0,3 

B3 Klubbrum används året om, poäng per kvm    0,5 

B4 Klubbrum delvis används under året, 
poäng per kvm      0,25 

B5 Samlingslokal, poäng per kvm     0,25 

 

C1 Tennisbana grus     17 

C2 Tennisbana asfalt       2 

C3 Padelbana        2 

 

D1 Ridhus minst 20*40                         100 

D2 Paddock minst 20*40     50 

D3 Uppvärmt stall med vatten och avlopp med  
minst 10 boxplatser, poäng per kvm                          0,1 

 

E1 Spontanidrottsplats                          10 

 

F1 Elljusspår, per km                           23 

F2 Motionsspår, per km                              5 
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G1 Nyproduktion av orienteringskarta per km2         6 

G2 Revidering av orienteringskarta per km2             0 

 

H1 Skjutbana 300 m, per ställ  1 

H2 Skjutbana 10 m, per ställ  0,5 

 

I1 Motorbana                        15 

 

J1 Golfbana per hål   7 

J2 Driving Range                        18 

J3 Övningsområde Golf övrigt                       18 

 

K Särskild prövning anläggningsbidrag  Fast 
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Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag kan ansökas av bidragsberättigade ungdomsför-
eningar inom idrotts-, natur- och friluftsliv samt bygdegårdsföreningar 
som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler. 

 

Ändamål 
Bidraget är avsett för att ge ekonomiskt stöd vid inköp av inventarier 
eller kostnader för periodiskt underhåll av anläggningen. 

 

Villkor  

- Ansökan ska vara fritidsavdelningen tillhanda senast den 1 
mars. 

- Totalkostnaden för projektet ska överstiga ett halvt basbelopp. 

- Till ansökan ska offerter för investeringen bifogas. 

- Investeringsbidrag betalas ut med högst 50 % av kultur- och fri-
tidsnämndens godkända nettokostnader. 

- Projektet får ej ha påbörjats, alternativt utrustning ej inköpts vid 
ansökningstillfället. 

- Vid arrende/hyresavtal måste giltigt avtal med löptid på minst 
ett år finnas. 

- Om medel finns kvar efter kultur- och fritidsnämndens priorite-
ringar gäller en ny ansökningsomgång där ansökan skall vara 
fritidsavdelningen till handa senast den 1 september. 

 

Vid föredelning av investeringsbidrag prioriteras följande: 

- Föreningens möjlighet till utveckling av barn- och ungdoms-
verksamhet. 

- Inköp av inventarier. 

- Jämställdhetsskapande åtgärder. 

- Planerat periodiskt underhåll. 

- Tillgänglighet och användarbarhet för personer med nedsatt 
rörlighet – eller orienteringsförmåga. 

- Miljöförbättringar. 

 

Fördelningsmedel för investeringsbidrag  beslutas varje år i kultur-och 
fritidsnämnden. 



12 (14) 

 

Ränte- och amorteringsfria lån 
Ränte- och amorteringsfria lån för bidragsberättigade ungdomsför-
eningar inom idrott, natur och friluftsliv samt bygdegårdsföreningar 
som äger eller långtidsarrenderar sina föreningslokaler/anläggningar. 

 

Ändamål 
Bidrag till ny-, till- eller ombyggnation av anläggning, bidrag till fast in-
redning av lokaler samt bidrag till inventarier i samband med utök-
ning/renovering av lokal/anläggningsyta. 

 

Villkor 

- Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning, kostnadskalkyl, 
finansieringsplan, eventuella ritningar, tidplan samt foton på 
befintlig yta/anläggning. 

- Föreningen är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. 
Dessa eventuella bidrag samt frivilligt arbete frånräknas total-
kostnaden före beräkning av det ränte-och amorteringsfria lå-
net. 

- Ansökan ska vara fritidsavdelningen tillhanda senast den 30 
april. 

- Ränte- och amorteringsfritt lån betalas ut med högst 50 % av kul-
tur- och fritidsnämndens godkända nettokostnader. 

- Ränte- och amorteringsfritt lån kan börjas utnyttjas 1 januari 
året efter att lånet beviljas. 

- Ränte- och amorteringsfritt lån ska vara fullt utnyttjat inom 2 år. 

- Ränte- och amorteringsfria lån avskrivs för föreningen efter 10 
år. 

- Totalkostnaden för projektet ska överstiga 30 grundbelopp.  

 

Fördelningsmedel för ränte- och amorteringsfria lån beslutas varje år i 
kultur-och fritidsnämnden. 
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Subventionerad lokalhyra 
 

Kultur- och fritidsnämnden kan betala ut subventionerad lokalhyra till registrerade 
föreningar i Skövde kommun som hyr en i Skövde kommun registrerad bygdegård. 

Syftet med stödet är att ge bidrag till föreningar vid förhyrning i bygdegårdar är för 
att främja verksamhet som är viktig för demokrati, gemenskap och mångfald i de 
mindre sammanhangen och centrala platser för det lokala förenings- och kulturli-
vet. 

Vem kan söka? 

Registrerade föreningar i Skövde kommuns föreningsregister kan söka bidraget. 
 
Kriterier:       

- Lokalen ska tillhöra en registrerad bygdegård som får lokalbidrag av kultur- 
och fritidsnämnden 

- Föreningar som är bidragsberättigade enligt kultur- och fritidsnämndens an-
svarsområde, det vill säga antingen godkänd kultur-, ungdoms- eller funkt-
ionshinderförening samt studieförbund, har rätt att söka bidrag med 80 pro-
cent av lokalhyran (dock högst 80 procent av 1 000 kr per tillfälle) 

- Övriga föreningar som är registrerade i Skövde kommuns föreningsregister 
har rätt att söka bidrag med 50 procent av lokalhyran (dock högst 50 procent 
av 1 000 kr per tillfälle) 
 

Att tänka på:  

• Ansökan inlämnas i verksamhetssystemet senast en månad efter genomförd 
förhyrning.  

• Ansökan ska innehålla verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revis-
ionsberättelse samt protokoll från senaste årsmöte (behöver bara skickas in 
en gång per år om flera ansökningar görs per år). 

• Ansökan ska innehålla kopia på faktura för lokalhyran för bygdegården. 

 
Bedömningsprocessen 

1 Ansökan skickas in via verksamhetssystemet för handläggning.  
2 Uppfyller föreningen ansökningskriterierna så beviljar handläggare bidra-

get. 
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Bidrag till särskilda insatser eller projekt 
 

Bidraget kan ansökas av bidragsberättigade ungdomsföreningar inom 
idrott, natur och friluftsliv. 

 

Bidraget avser att vara ett komplement till de riktade bidragsformerna, som inte helt 
täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet.  
Bidrag kan ges för särskilda insatser och projekt utöver föreningens ordinarie verk-
samhet.   

 

Kultur- och fritidsnämnden kan efter särskild framställning eller på eget initiativ ge 
bidrag. Bidrag kan betalas ut efter särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden i 
varje enskilt fall. 

 

Prioriterade områden: 

- Fler ungdomar i föreningslivet. 
- Behålla ungdomar längre i föreningslivet. 
- Projekt för livslångt engagemang i föreningslivet. 

  

Ansökan, som skall innehålla ekonomisk kalkyl och beskrivning av projektet, görs i 
kultur- och fritidsnämnden verksamhetssystem en månad innan verksamheten pla-
neras starta. Ansökningsperioden är löpande under hela året, med förbehåll om att  
bidragsmedlen kan ta slut under ansökningsperioden. 
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