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Inledning 

Syfte 
Allmänna bestämmelser 

1. Bidragen är avsedda att vara ett stöd till lokala föreningar/organisationer 
som bedriver verksamhet för Tierps kommuns invånare. 

2. Bidragsberättigade är ideella och demokratiska föreningar/organisationer 
som har sin verksamhet och hemvist i Tierps kommun, eller annan 
förening/organisation efter individuell prövning. 

3. Kommunens stöd ska bidra till att skapa mångfald och utveckling.   

Grundvillkor 
• Föreningen/organisationen ska ha valt en styrelse och antagit stadgar som är 

godkända av riksorganisation eller kommunen. 
• Föreningen/organisationen måste ha haft verksamhet under minst sex (6) 

månader i kommunen. 
• Föreningen/organisationen ska ha fått organisationsnummer från 

Skatteverket. 
• Föreningens/organisationens verksamhet ska vara öppen för var och en som 

önskar stödja föreningens/organisationens ändamål och syfte. 
• Föreningen/organisationen ska följa svensk lagstiftning. 
• Föreningen/organisationen får inte bedriva verksamhet som kan skapa 

positiva attityder till våld, rasism eller bruk av alkohol, tobak, dopning eller 
andra droger. 

• Föreningen/organisationen ska årligen skicka in verksamhetsberättelse från 
det senaste verksamhetsåret, årsmötesprotokoll med ekonomisk redovisning 
(årsbokslut, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse) samt 
föreningsuppgifter till kommunen. 

• Föreningens medlemmar ska vara registrerade i medlemsregister. 

Ansökan 
För ansökningsdatum se respektive bidragsform.  
Ansökan sker på särskild blankett som hämtas på kommunens 
hemsida www.tierp.se eller hos Kultur och fritid 0293-21 80 00. 

Bidragsformer 

Verksamhetsbidrag 
Under verksamhetsbidrag finns tre former av aktivitetsbidrag. 

http://www.tierp.se/


5 
 

Aktivitetsbidrag 

• Barn och ungdomar 4-25 år 
• Pensionärer 
• Funktionsnedsatta 

Ändamål 

Aktivitetsbidrag är avsett att stimulera och genomföra aktiviteter för barn och 
ungdom, pensionärer samt funktionsnedsatta.  

Villkor 

Bidrag lämnas till förening/organisation som uppfyller grundvillkoren. 
 
Som pensionärsförening räknas förening med medlemmar som är förtids-, sjuk- och 
ålderspensionärer. Pensionärsförening ska ha minst 25 medlemmar. 
I förening för funktionsnedsatta räknas alla medlemmar oavsett ålder. Föreningen 
ska ha minst 15 medlemmar. 
Förening/organisation med barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 10 
medlemmar i åldern 4-25 år. 
 
För att få bidrag ska föreningen/organisationen genomföra minst 5 aktiviteter per 
termin. 
 
Med aktivitet menas ledarledd verksamhet som planerats och beslutats av 
föreningens/organisationens styrelse, medlemsmöte eller liknande beslutsorgan. 
 
Aktivitetsbidrag får inte sökas för studiecirkelverksamhet. 
 
Bidragsberättigade aktiviteter ska noteras på deltagarlistor och följande uppgifter 
ska framgå: 

• Typ av verksamhet 
• Deltagarens namn och personnummer 
• Datum och klockslag 
• Ansvarig ledare 

 
För barn och ungdomsverksamhet gäller samma bestämmelser som för det statliga 
aktivitetsstödet, d.v.s. deltagare får bara räknas en gång/dag och idrott samt att 
minst 3 deltagare måste vara närvarande. Se www.rf.se för utförliga regler.  
 
För pensionärsföreningar och föreningar för funktionsnedsatta gäller: 

• Minst 5 deltagare 
• Aktiviteten varar minst 60 minuter 
• Närvarolista ska föras och ledare ska närvara under hela sammankomsten 
• Deltagande medlem kan bara räknas en gång per dag  
• Bidrag beviljas inte för kommersiella arrangemang med entré, exempelvis 

dans, bingo, och liknande. 

http://www.rf.se/
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Bidrag 

Bidrag lämnas per aktivitet med belopp som årligen fastställs av Kultur och fritid. 
Bidragsbelopp per aktivitet kan vara högre för prioriterade grupper. 
 
Aktiviteterna ska redovisas 15 augusti för perioden januari till och med juni och 15 
februari för perioden juli till och med december året innan. 

Driftbidrag 
Under driftbidrag finns fyra former av lokal- och anläggningsbidrag, samt 
investerings- och underhållsbidrag. 

Lokal- och anläggningsbidrag 

• Lokalbidrag 
• Anläggningsbidrag 
• Samlingslokalbidrag 
• Bidrag för belysta motionsspår 

Ändamål 

Bidraget avser att:  
- ge föreningar/organisationer en grundersättning för lokalkostnader i egna 

eller förhyrda lokaler.  
- ge föreningar/organisationer möjlighet att underhålla och driva egna 

anläggningar. 
- ge lokalhållande föreningar/organisationer ett grundstöd så att lokalbehovet 

för allmänheten i ett visst geografiskt område tillgodoses. 

Villkor 

Föreningar/organisationer som hyr lokaler av kommunen och får bidrag i form av 
hyressubventioner kan inte få lokal- och anläggningsbidrag. 
 
Bidrag ges endast för lokaler och anläggningar belägna inom Tierps kommun. 
 
Exempel på bidragsberättigade anläggningar är idrottsplatser, belysta motionsspår, 
tennisbanor, friluftsanläggningar, samlingslokaler och liknande. 
 
Lokal- och anläggningsbidrag kan sökas av föreningar/organisationer som beviljats 
aktivitetsstöd.  
 
Driftbidrag av belysta motionsspår kan beviljas efter ansökan.   
 
För samlingslokaler kan bidrag beviljas enligt en fastställd förteckning över 
allmänna samlingslokaler.  
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Förening/organisation som söker bidrag för samlingslokal ska tillhöra följande 
riksorganisationer: Våra Gårdar, Bygdegårdarnas Riksförbund eller Folkets Hus 
föreningarnas Riksförbund. Föreningen ska vara aktiv och kunna visa på eget 
engagemang vad gäller arbetsinsatser och nyttjandegrad av lokalen. 

Bidrag 

Samlingslokalbidragets storlek beräknas i förhållande till uthyrningsbara ytor, 
driftskostnader; el, olja, vatten, sophämtning, försäkringar och antalet externa 
uthyrningstillfällen.  
 
Lokal- och anläggningsbidragets storlek beräknas i förhållande till antal 
genomförda aktiviteter på anläggningen/lokalen och redovisade driftkostnader; el, 
olja, vatten, sophämtning, hyra/arrende, försäkringar.  
 
Bidragen kan vara högre för prioriterade grupper. 

Ansökan 

Ansökan sker senast 30 april och baseras på föregående års kostnader och 
verksamhet. 

Investerings- och underhållsbidrag 

Ändamål 

Bidrag kan ges till föreningar/organisationer som planerar att göra 
investeringar/underhåll och därmed anser sig vara i behov av kommunalt stöd. 
Bidraget kan avse underhåll, ny-, till- eller ombyggnad av lokalen eller 
anläggningen, kostnader för maskinell utrustning eller inventarier samt 
nyanskaffning av kartor. 

Villkor 

Föreningen ska vara berättigad till lokal/anläggningsbidrag, bidrag till 
samlingslokal, bidrag till belysta motionsspår eller årsbidrag till kulturförening. 
 
För att bidragsansökan ska behandlas ska föreningen/organisationen vid 
ansökningstillfället styrka de beräknade kostnaderna med anbud, offert och/eller 
intyg utfärdat av opartisk person. Kostnadsberäkningen ska åtföljas av en 
finansieringsplan.  
 
Föreningen/organisationen ska bifoga en treårsplan för kommande investeringar till 
ansökan. 
 
Föreningen/organisationen ska väsentligt bidra till finansieringen genom arbete 
och/eller kapital. 
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Bidrag 

Hänsyn tas till omfattningen på föreningens/organisationens barn och 
ungdomsverksamhet. 
 
Investerings- och underhållsbidragsansökningar till redan utförda arbeten avslås. 
 
Om åtgärder inte genomförts enligt ansökan blir föreningen/organisationen 
återbetalningsskyldig. 

Ansökan 

Ansökan ska lämnas in till Kultur och fritid senast den 31 oktober. Beslut om 
beviljande av bidrag ska tas av Kultur och fritid senast den 15 december.  
 
Ansökan kan också komma att ligga till grund för Kultur och fritids arbete med 
flerårsbudgeten.  

Bidrag för ledarutbildning 

Ändamål 

Bidraget är avsett att stimulera utbildning av barn- och ungdomsledare för att höja 
ledarkompetensen och därmed utveckla föreningens/organisationens barn och 
ungdomsverksamhet i kommunen. Kultur och fritid förutsätter att deltagaren efter 
genomgången kurs gör en insats inom föreningslivet i kommunen. 

Villkor 

Stöd ges till barn- och ungdomsledare som har eller förväntas få ledaruppdrag efter 
genomförd utbildning. 
 
Stöd ges inte för träningsläger, planeringsträffar, eller liknande arrangemang. Stöd 
ges inte heller för yrkesutbildning eller annan verksamhet där kommunalt eller 
statligt stöd på annat sätt utbetalas t.ex. studiecirklar. 
 
Bidrag ges enbart för kursavgift. 

Bidrag 

Kultur och fritid fastställer årligen bidragsbelopp per person och dag samt högsta 
bidragsbelopp per förening/sektion och år. 

Ansökan 

Ansökan om bidrag kan göras under hela året. Till ansökan bifogas kursinbjudan, 
utbildningsprogram/schema samt kostnadsunderlag. 
 
Beviljat bidrag betalas ut efter genomförd utbildning.  
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Årsbidrag till kulturföreningar 

Ändamål 

Föreningens verksamhet ska på ett väsentligt sätt bidra till det offentliga 
kulturutbudet i Tierps kommun.  
Mångfald, förnyelse och kvalitet inom kulturområdet främjas. 
Kommunens invånare ska ges möjlighet till eget skapande och bildning. 
Kulturarvet tas tillvara, brukas och utvecklas. 

Villkor 

Stöd betalas endast ut till föreningar med offentlig verksamhet. 

Bidrag 

Bidrag fördelas enligt förhandlingsmodell där representanter för Kultur och fritid 
och föreningen möts. Bidraget förhandlas vanligen för två år i taget. 
En överenskommelse upprättas mellan kommunen och bidragsmottagande förening.  

Ansökan  

Ansökan om årsbidrag ska vara inkommen till kommunen senast 31 oktober och 
gäller för nästkommande år.  

Bidrag till kulturarrangemang 

Ändamål 

Kommunens invånare får del av ett rikt och varierat kulturutbud. Arrangemanget 
ska på ett väsentligt sätt bidra till det offentliga kulturutbudet i Tierps kommun.  

Villkor 

Kulturarrangemanget ska vara offentligt och anordnas i Tierps kommun. 
Arrangemanget får inte anordnas i vinstdrivande syfte.  
Arrangemang där professionella kulturutövare/föreläsare anlitats prioriteras. 
Studieförbund, företag eller enskilda kan inte söka bidraget. 
Arrangemang som innebär samarbete mellan föreningar prioriteras.  

Bidrag 

Bidrag kan ges för att täcka förlust eller del av förlust vid kulturarrangemang. 
Beviljat bidrag betalas ut efter redovisning av inkomster och utgifter för 
arrangemanget, dock högst den faktiska nettokostnaden. Redovisning ska vara 
inkommen till kommunen senast två månader efter genomfört arrangemang. 
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Ansökan  

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang kan sökas löpande under året men ska 
vara inkommen senast fyra veckor innan arrangemanget äger rum.  

Övrigt 

I marknadsföring av arrangemang som får bidrag ska klart framgå att 
arrangemanget genomförs med stöd av Tierps kommun. 

Övriga bidrag 
Övrigt bidrag kan lämnas till förening/organisation efter individuell prövning. 
Beslut fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ansvar 
Kommunen har rätt att genomföra kontroll av föreningens verksamhet och 
räkenskaper. Föreningar/organisationer som får bidrag från kommunen är då 
skyldig att lämna ut räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister till 
kommunen.  
 
I de fall förening/organisation inte följer bidragsbestämmelserna kan kommunen 
kräva tillbaka redan utbetalt bidrag alternativt avvakta med utbetalning av beviljat 
bidrag.  
 
Om en förening/organisation har skuld till kommunen regleras skulden före 
utbetalning av bidrag. 
 
Föreningen/organisationen måste själva bevaka ansökningsdatum. För sent 
inkommen ansökan innebär att föreningen inte kan erhålla kommunalt bidrag. 
 
Efter särskild prövning kan undantag från bidragsbestämmelserna göras. 
 
För ytterligare information kontakta Kultur och fritid 0293-21 80 00. 
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