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Laholms kommuns författningssamling  7.8 

Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; 

antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, § 1451 , med änd-

ring den 30 augusti 2007, § 1152 , den 26 november 2013, § 1713 , den 27 

januari 2015, § 14och den 26 september 2017 § 1225 samt 17 december 

2019 § 1516 

 

Allmänna bestämmelser  

 

1 § Den kommunala bidragsgivningen till kommunens föreningsliv har till 

syfte att, utifrån tilldelade resurser, skapa bästa möjliga förutsättningar för 

ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud. Stödet till kommunens före-

ningar ska stimulera kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet samt 

bidra till kommunens attraktivitet som en bra plats att bo och leva i. 

 

Kommunen vill med olika stödformer i första hand gynna föreningar med 

barn och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för prioriterade grupper. 

Kommunalt stöd enligt dessa bestämmelser kan lämnas till ideell lokalför-

ening med säte i Laholms kommun. Föreningen ska huvudsakligen bedriva 

verksamhet inom kommunen som tillgodoser ett allmännyttigt ändamål med 

inriktning på kultur och fritid eller med annan inriktning som har betydelse 

för kommunen och dess invånare. 

  

Föreningen ska präglas av öppenhet och får inte vägra någon inträde som 

medlem eller utesluta någon som delar föreningens målsättning och följer 

dess stadgar om det inte med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfatt-

ning finns särskilda skäl för detta. 

 

Föreningar som lämnas stöd skall bedriva en verksamhet med syfte att bland 

annat utveckla demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delak-

tighet och samverkan. Verksamheten ska dessutom främja jämställdhet, 

mångfald och tolerans och därigenom ge kommuninvånare möjlighet till ett 

fritt val av aktiviteter utifrån intresse och värderingar. Föreningar med verk-

samhet för barn-och unga ska följa FN:s barnkonvention och andra tillämp-

liga lagar. 

 

Verksamheten får inte bedriva verksamhet som leder till diskriminering pga. 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion el-

ler annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller 

andra anti-demokratiska principer. 

 

 
1 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005. 
2 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2007. 
3 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014. 
4 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2015. 
5 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2017. 
6 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020. 
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Föreningarna förhåller sig till riksidrottsförbundets policy om alkohol, nar-

kotika, doping och tobak.  

 

Beslutande myndighet 

 

2 § Frågor om bidrag enligt dessa bestämmelser prövas av kultur- och ut-

vecklingsnämnden om inget annat anges. 

 

Bidragsberättigade 

 

3 § Bidrag lämnas enligt dessa bestämmelser till följande föreningar om 

inget annat anges i respektive bidragsform:  

 

1a. Barn- och ungdomsförening inom kommunen med minst 15 medlem-

mar i åldern 7-25 år, som är ansluten till ungdomsorganisation med statsbi-

drag enligt förordningen SFS 2011:65 eller till specialidrottsförbund (SF) 

tillhörande Sveriges Riksidrottsförbund med statsbidrag enligt förordningen 

SFS 1999:1177, 

 

1b. Förening för funktionsvariation med minst 10 medlemmar, som är an-

sluten till riksorganisation, 

 

2. Annan förening med minst 15 medlemmar och ansluten till riksorgani-

sation, som uppfyller i dessa bestämmelser angivna krav och efter särskild 

prövning av kultur- och utvecklingsnämnden i samråd med berörd fack-

nämnd, 

 

3. Förening, som ej helt uppfyller i bestämmelserna angivna krav, men som 

efter kultur- och utvecklingsnämndens prövning, i samråd med berörd fack-

nämnd, bedöms driva verksamhet som är särskilt angelägen.  

 

I samband med prövning enligt punkt 2 och 3 ovan kan kultur- och utveckl-

ingsnämnden besluta om att förening endast ska vara bidragsberättigad till 

viss del.  

 

Föreningar, som godkänts som bidragsberättigade, ska ha en stadigvarande 

verksamhet och årligen genomföra minst 10 sammankomster/aktiviteter. 

Med sammankomst/aktivitet avses en av föreningen anordnad aktivitet om 

minst 60 minuter, i vilken deltar minst 3 medlem utöver ledare.  

 

Ej bidragsberättigade  

 

4 § Bidrag enligt dessa bestämmelser lämnas inte till förening som får mot-

svarande eller liknande stöd till verksamheten av annan kommunal nämnd 

eller som på annat sätts stöds av kommunen.  

 

Det finns särskilda bestämmelser om kommunalt bidrag till studieförbund 

och till föreningar som driver allmänna samlingslokaler.  
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Särskilda bidragsvillkor m.m.  

 

5 § Med medlem avses person som är upptagen i föreningens medlemsregis-

ter, erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift samt i övrigt uppfyller krav i 

enlighet med föreningens stadgar. Kultur- och utvecklingsnämnden äger rätt 

att efter särskild prövning göra undantag från bestämmelsen om medlemsre-

gistrering och medlemsavgift.  

 

 

6 § Bidrag lämnas endast till sådan förening som antagit stadgar och ingett 

ett exemplar till kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

7 § Bidrag utbetalas endast till förening som innehar bankkonto, bankgiro 

eller postgiro.  

 

8 § Förening skall lämna de upplysningar som kultur- och utvecklingsnämn-

den kräver för fullständig registrering i kommunens föreningsregister.  

 

9 § Bidragsberättigad förening ska årligen, senast två månader efter före-

ningens årsmöte, till kultur- och utvecklingsnämnden inge verksamhetsbe-

rättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse som godkänts 

under årsmötet.  

 

10 § Ansökan som inte kommit in till kultur- och utvecklingsnämnden inom 

föreskriven tid kan komma att avslås eller avvisas.  

 

11 § En förening som sökt eller tagit emot bidrag enligt dessa bestämmelser 

är skyldig att lämna de redovisningshandlingar och andra uppgifter som kul-

tur- och utvecklingsnämnden bestämmer.  

 

12 § Kultur- och utvecklingsnämnden får besluta att ett beviljat bidrag inte 

ska betalas ut om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av oriktiga 

uppgifter.  

 

13 § Kultur- och utvecklingsnämnden får besluta att ett bidrag skall betalas 

tillbaka  

 

1. om det har beviljats på grund av oriktiga uppgifter,  

2. om det inte används för det ändamål det beviljats för eller  

3. om mottagaren inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som 

avses i 11 §.  

 

Aktivitetsbidrag 

 

Ändamål  

 

14 § Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars verksamhet för 

barn och ungdomar samt verksamhet för prioriterade grupper. Prioriterade   

grupper fastställs av kultur och utvecklingsnämnden senast oktober varje år.  
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Bidragets utformning  

 

15 § Bidrag lämnas med ett belopp per redovisad bidragsberättigad delta-

gare vid en av föreningen anordnad bidragsberättigad sammankomst. För 

den prioriterade gruppen lämnas ett högre bidrag än för åldersgruppen 13-18 

år, 7-12 år och 19-25 år. Till åldersgruppen 13-18 år lämnas ett högre bidrag 

än till grupperna 7-12 år och 19-25 år men lägre än till den prioriterade 

gruppen. Beräkningsgrunden är 1 för 7-12 år och 19-25 år, 1,5 för 13-18 år 

och 2 till prioriterade grupper. 

 

Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år, som 

aktivt deltar i föreningens verksamhet. Åldern räknas från och med det år 

deltagaren fyller sju år och till och med det år deltagaren fyller 25 år. 

 

Ledare i åldrarna 13-25 år är också bidragsberättigade. För deltagare och le-

dare inom verksamhet för funktionshindrade finns ingen övre åldersgräns.  

 

Med bidragsberättigad sammankomst avses en av föreningen anordnad akti-

vitet om minst 60 minuter, i vilken deltar minst 3 bidragsberättigade delta-

gare utöver ledare. Bidrag lämnas för maximalt 30 deltagare per samman-

komst. Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, 

medlemsmöte etc.  

 

Aktivitetsbidrag ges inte till aktiviteter som är av karaktären: fester, firande 

av högtider, religiös verksamhet och bönestunder, publika arrangemang, nö-

jeskonsumtion, studiecirklar eller betalda privatlektioner.  

 

I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i Riksidrottsförbundets 

regler om statligt lokalt aktivitetsstöd till idrottsföreningar.  

 

Kulturstöd för arrangemang 

 

Ändamål 

 

16 § Kulturstödet syftar till att ge Laholms kommuns invånare tillgång till 

ett varierat kulturutbud av hög kvalité. En mångfald av såväl etablerade som 

nya aktörer ska få möjlighet att skapa och arrangera kultur i olika former. 

Evenemanget måste vara öppet för allmänheten och äga rum i Laholms 

kommun. Stöd ges inte till vinstdrivande arrangemang. 

Bidragets utformning  

 

17 § Kulturstöd kan sökas av juridiska personer och privatpersoner. Detta 

innefattar ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser, enskilda firmor, bo-

lag samt privatpersoner utan anknytning till något bolag eller någon före-

ning.      

 

Verksamheter i kommunala förvaltningar eller bolag kan inte ansöka om 

kulturstöd. Inte heller arrangemang med entydigt religiösa, politiska eller 

kommersiella syften. 
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Kulturstödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang som 

är öppna för allmänheten och äger rum i Laholms kommun. Arrangemanget 

bör i huvudsak bestå av en eller flera av följande kulturformer: dans, musik, 

teater, litteratur, scenkonst, bildkonst, film, föreläsning, design, konsthant-

verk samt kulturarv. 

 

Kostnader som är direkt kopplade till arrangemanget kan ingå i ansökan, ex-

empelvis gager och arvoden, resor, kostnader för marknadsföring, hyra för 

lokal och teknik etc. Laholms myndighetslogotyp ska finnas med i all extern 

kommunikation exempelvis pressmeddelanden, annonser, webbsidor och 

sociala medier. 

Du som arrangör åtar dig att följa upphovsrättslagen och dataskyddslagen 

gällande bild- och texthantering. 

 

Du som arrangör åtar dig att själv registrera arrangemanget i evenemangska-

lendern på visitlaholm.se 

 

De lämnade uppgifterna kan användas av Laholms kommun för att mark-

nadsföra arrangemanget/projektet, till exempel på kommunens webbplats, 

sociala medier eller i tryckt material. 

 

Arrangemang som prioriteras: 

• Arrangemang med hög konstnärlig kvalitet 

• Arrangemang som kan intressera och nå en publik i Laholms kom-

mun 

• Arrangemang som kan bidra till utvecklingen av Laholms kommuns 

kulturliv 

• Arrangemang som kan öka tillgängligheten till kultur för medver-

kande och målgrupper med olika bakgrund och förutsättningar. 

• Arrangemang som kan bidra till goda arbetsvillkor och arbetsmöj-

ligheter för kulturskapare i Laholms kommun. 

 

Följande arrangemang prioriteras inte: 

• Vinstdrivande arrangemang. 

• Verksamhet där kulturinslag används för ett annat huvudsyfte, till 

exempel insamling av pengar, firande av högtid eller opinions-

bildande i olika frågor. 

• Projekt/arrangemang som främst vänder sig till en sluten krets, till 

exempel medlemsarrangemang. 

• Produktion och utgivning av media (skivor, böcker, filmer, webb-

platser, radio, tv etc.). 

• Kurser, workshopar och liknande. 
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I bedömningen för ansökan ingår: 

• Att den organisation/person som ansöker bedöms ha huvudansvar 

för projektet. 

• Erfarenhet och kompetens att planera, kommunicera och genomföra 

arrangemang. 

• Rimlig och realistisk budget. 

• Lämplig lokal eller plats för arrangemanget. 

• För återkommande arrangemang läggs särskild vikt vid utvecklingen 

över tid. 

• Fördelning av stöd med beaktning för geografisk spridning, mång-

fald av arrangörer och variation av arrangemang. 

. 
Ansökan  

 

18 § Ansökan ska vara kultur- och utvecklingsnämnden tillhanda senast åtta 

veckor före arrangemanget. Bidrag lämnas aldrig i efterhand.  

 

Stödet utbetalas snarast efter genomfört arrangemang. Ifall arrangemanget 

av någon anledning inte genomfördes utgår inget bidrag. 

 

Ansökan om kulturstöd måste innehålla en utförlig redovisning av utgifter 

och inkomster. Besked ges senast två veckor efter sista ansökningsdag. 

 

En utförlig redovisning måste lämnas in inom två månader efter avslutat ar-

rangemang. Om arrangemanget sker i slutet av året behöver redovisningen  

lämnas in innan årsskiftet. 

 

Lokalbidrag  

 

Ändamål  

 

19 § Bidraget är avsett att till viss del täcka föreningars kostnader för egna 

eller förhyrda lokaler, utrymme och anläggningar, som används för deras 

målinriktade verksamhet.  

 

Bidragets utformning  

 

20 § Kommunens lokaler såsom gymnastik- och idrottshallar, samlings- och 

fritidslokaler samt övriga lokaler och anläggningar inom kultur- och ut-

vecklingsnämndens ansvarsområde upplåts med subventionerad hyra till bi-

dragsberättigade föreningar enligt särskilda bestämmelser om hyror och av-

gifter i fritidsanläggningar.  
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Fördelning av tider i ovanstående lokaler och anläggningar sker efter ansö-

kan/bokning hos kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Lokalen skall användas inom föreningsverksamhet vid minst 10 tillfälle un-

der ett verksamhetsår. Med lokal menas som; Anläggning, klubblokal eller 

annat utrymme som Kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som 

likvärdigt. 

 

Till lokaler där föreningar bedriver vinstdrivande verksamhet lämnas inget 

bidrag. 

 

21 § Till årsförhyrd eller annan stadigvarande förhyrning av lokal eller an-

läggning lämnas bidrag med högst 50 procent av hyreskostnaden inklusive 

värme, dock maximalt ett prisbasbelopp. Bidragsgrundande hyreskostnad 

ska avse innevarande år d.v.s. det år som ansökan om bidrag avser. Avtal 

om förhyrning ska inges i samband med ansökan och dialog med kultur- och 

utvecklingsnämnden bör i förväg ske.  

 

Föreningens hyresintäkter och/eller andra intäkter för lokalens nyttjande ska 

redovisas vid ansökningstillfället, varvid 50 procent av intäkterna ska från-

räknas de bidragsgrundande kostnaderna.  

 

Hyreskostnader för kommunala lokaler och anläggningar, som hyrs ut för 

säsong eller annan begränsad period enligt 20 § är inte bidragsgrundande. 

Ovanstående gäller även vid förhyrning av de allmänna samlingslokaler, 

som subventioneras av kommunen enligt särskilda bestämmelser.  

 

22 § Till föreningsägd lokal och anläggning lämnas bidrag med högst 50 

procent av faktiska driftkostnader, dock maximalt två prisbasbelopp. Be-

stämmelsen är även tillämplig för kommunala lokaler och anläggningar där 

förening har drift och skötselansvar enligt särskilt nyttjanderättsavtal eller 

liknande samt lokal/ anläggning som helt eller delvis upplåts mot hyra eller 

arrende.  

 

Med driftkostnad avses samtliga föreningens bruttokostnader för drift, sköt-

sel och underhåll, som erfordras för att lokalen eller anläggningen skall vara 

funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verksamhet. Försäk-

ring av byggnad och maskiner samt kostnad för arrende/hyra är också bi-

dragsgrundande.  

 

Med underhåll avses löpande och akut underhåll på byggnad, fasta kon-

struktioner samt maskiner för anläggningsskötsel. Personalkostnad och ar-

betskostnad är endast bidragsgrundande vid underhållsåtgärder som kräver 
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särskild behörighet. Planerat större underhåll eller underhåll på inventarier 

utöver maskiner enligt ovan är inte bidragsgrundande.  

 

Föreningens hyresintäkter och/eller andra intäkter för lokalens/anläggning-

ens nyttjande ska redovisas vid ansökningstillfället, varvid 50 procent av in-

täkterna skall frånräknas de bidragsgrundande kostnaderna.  

 

Bidragsgrundande kostnader och hyresintäkter ska avse föreningens senast 

avlutade verksamhetsår före det år ansökan avser.  

 

Föreningar som av kommunen lämnas stöd till lokaler och anläggningar ska 

om möjligt upplåta lokalen/anläggningen till kommunens övriga föreningar.  

 

Föreningen ska vägra upplåta sina lokaler och anläggningar till verksamhet 

som leder till diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller ut-

tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvari-

ation, sexuell läggning, ålder eller andra anti-demokratiska principer.   

 

Ansökan  

 

23 § Ansökan ska vara kultur- och utvecklingsnämnden tillhanda senast den 

25 februari det år ansökan avser. I ansökan ska föreningen redovisa bidrags-

grundande kostnader och eventuella intäkter för lokalen/anläggningens nytt-

jande.  

 

Utbildningsbidrag  

 

Ändamål  

 

24 § Bidraget avser att stimulera föreningen till fortlöpande utbildning av le-

dare och rekrytering av nya ledare i syfte att trygga ledarförsörjningen och 

utveckla föreningens verksamhet.  

 

Bidragets utformning  

 

25 § Bidrag lämnas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

och/eller verksamhet för prioriterade grupper, som årligen redovisar minst 

20 sammankomster i enlighet med bestämmelserna för kommunens aktivi-

tetsbidrag eller på annat sätt redovisar motsvarande omfattning på verksam-

heten. Berättigad till utbildningsbidrag är deltagare som är lägst 13 år.  
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Godkänd utbildning för bidrag är centrala, regionala och lokala kurser, som 

anordnas av föreningens riks- eller distriktsorganisation. Lokal utbildning 

som anordnas av förening godkänns för bidrag om utbildningen sker i sam-

verkan med riks- eller distriktsorganisation. Annan utbildning kan efter sär-

skild prövning godkännas av kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Bidrag lämnas inte till utbildning som anordnas i studiecirkel av studieför-

bund eller till utbildning som är att definiera som yrkesutbildning. 

 

Utbildningsbidrag ges till kursavgiften med högst det belopp per kurs och 

deltagare som kultur- och utvecklingsnämnden bestämmer. Bidrag lämnas 

inte till resekostnader och förlorad arbetsförtjänst.  

 

Antalet medlemmar i åldern 7-25 år bildar underlag för beräkning av utbild-

ningsbidrag per förening och år. I förening med verksamhet för prioriterade 

grupper ingår samtliga medlemmar i beräkningsunderlaget. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden bestämmer det belopp per medlem, som utgör beräk-

ningsgrund.  

 

Ansökan  

 

26 § Ansökan med redovisning över genomförd utbildning ska ges in till 

kultur- och utvecklingsnämnden två gånger per år. För utbildning som ge-

nomförts under tiden 1 januari – 30 juni ska ansökan vara nämnden till-

handa senast 25 augusti och för utbildning under tiden 1 juli – 31 december 

senast den 25 februari. Till ansökan ska bifogas kursprogram och kursin-

tyg/faktura.  

 

Övrigt bidrag  

 

Ändamål  

 

27 § Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som kul-

tur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej innefattas av 

övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till utvecklings- och försöksverk-

samhet, större arrangemang, större reparations- och underhållskostnader 

m.m. Bidrag lämnas ej till föreningars löpande verksamhet.  

 

Bidraget kan lämnas till privata initiativ och icke-bidragsberättigade före-

ningar som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild anledning att 

stödja. Dock ej till vinstdrivande organisationer.  
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Bidrag kan dessutom lämnas till verksamhet för prioriterade grupper och/el-

ler annan verksamhet som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild 

anledning att stödja.  

 

Bidragets utformning 

 

28 § Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar efter särskild prövning om 

bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla medel. 

 

Ansökan  

 

29 § Ansökan om övrigt bidrag kan inges vid två tillfällen per år och ska 

vara kultur- och utvecklingsnämnden tillhanda senast den 25 februari re-

spektive den 25 augusti. Beslut om bidrag meddelas senast under maj re-

spektive november.  

 

Ansökan om bidrag till större kostnadskrävande investeringar m.m. enligt 

ovan skall inges vid första ansökningstillfället.  

 

Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkning och finansieringsplan samt de 

övriga handlingar kultur- och utvecklingsnämnden kan behöva för hand-

läggning av ärendet. Bidrag utbetalas först sedan fullständig redovisning in-

lämnats till nämnden.  
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Idépengar för unga  

 

Handläggs och beslutas av Kommunstyrelsen 

 

30 § Regler för att söka Idépengen för unga är avsedd för finansiering av 

projekt, arrangemang, aktiviteter eller intressegrupper utan vinstsyfte i La-

holms kommun. Det kan exempelvis vara konserter, utställningar, LAN, tea-

ter, discon, workshops, kurser eller andra aktiviteter som ska vara tillgäng-

liga för alla ungdomar i Laholm. Stöd kan exempelvis fås för marknadsfö-

ring, lokal, material, ljud och ljus.  

 

31 § Allmänna kriterier  

• Alla projekt ska bygga på ungdomars initiativ och deltagande. Projektet 

ska drivas och genomföras av ungdomar.  

•Målgruppen för projektet ska vara ungdomar bosatta i Laholms kommun.  

• Projektet ska genomföras med utgångspunkt i Laholms kommun.  

• Ett projekt kan max beviljas med 7 000 kr per gång  

• Projektet ska vara alkohol- och drogfritt.  

• Projektet ska vara öppet för alla ungdomar.  

• Projektet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet.  

• Stöd ges ej till kommersiell eller vinstdrivande verksamhet.  

• Stöd ges ej till skolprojekt eller klasser för teambuilding eller liknande.  

Särskilda krav  

• Ansökningsblankett med projektets syfte och budget fylls i, skrivs under 

och skickas in till ungdomsamordnaren i Laholms kommun. Handläggning 

av ansökan kan ta upp till fyra veckor.  

• Ansökningarna ska beredas av Ungdomsforum, som rekommenderar be-

slut till ungdomsamordnaren.  

• Efter avslutat projekt ska projektet redovisas. Redovisningsblanketten ska 

fyllas i och lämnas in senast fyra veckor efter avslutat projekt.  

Stödet ges i första hand som ekonomiskt stöd och kan vid behov komplette-

ras med coachning. Coachningen erbjuds av ungdomsverksamhetens perso-

nal för att ge den som söker kontinuitet, trygghet, utveckling och flexibilitet 

under genomförandet av sin idépeng. Stöd kan också ges i form av fri lokal, 

utrustning och teknik.  

Vem kan söka  

Idépeng för unga kan sökas av grupper där huvuddelen av medlemmarna är 

mellan 13- 20 år och är bosatta i Laholms kommun. Det måste vara en per-

son som står som sökande, men denna kan representera en grupp. 


