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Kultur- och fritidschef 

Nya bidragsregler 

Karlsborgs Folkdanslag 

Svar till frågor från Karlsborgs Folkdanslag 

L 18 föreningar fick lokal- och anläggningsbidrag 2013 (2012 års kostnader), 

13 föreningar fick lokal- och anläggningsbidrag 2014 (2013 års kostnader). 

2. Ja. 

3. Ingen förening blir utan lokal och anläggningsbidrag 2015 (2014 års kostnader) Detta 

bidrag kommer delas ut till föreningarna redan innan årsskiftet 2014/2015. 

4. Ja. 

Det förändrade bidragsbeloppet för aktivitetsbidraget (från 10 kr. per sammankomst och 

7 kr/deltagartillfälle till 10 kr. sammankomst och 12 kr/deltagartillfälle) kommer ge ett 

högre föreningsbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

Av de 13 föreningar som fått lokal- och anläggningsbidrag 2014 kommer 6 föreningar 

täcka sitt tidigare lokal-och anläggningsbidrag genom det nya aktivitetsbidraget eller av 

annat bidrag. Fem föreningar kommer kunna erhålla det nya driftsbidraget om de 

allmänna och för bidragsformen specifika villkoren uppfylls. 

Genom Kultur- och kulturarvsbidraget och Projektstöd barn- och ungdom kommer 

föreningarna har utökade och friare möjligheter att söka bidrag för sin verksamhet. 

När det gäller det s.k. Lönebidragsbidraget som upphör vid årsskiftet kommer även det 

att till största delen täckas av det nya aktivitetsbidraget eller av annat bidrag. Där så inte 

är fallet kommer förvaltningen att föra en konstruktiv dialog med föreningen om 

möjligheten till andra intäkter eller bidragsformer. 

2016 kommer två föreningar (SPRF i Karlsborg och PRO i Karlsborg) att gå miste om sitt 

bidrag. 

Investeringsbidraget kommer därutöver ge föreningar möjlighet att göra investeringar i 

egna anläggningar. 

5. Nämnden och förvaltningen har inte ansett det nödvändigt med ett remissförfarande då 

förändringarna anses ge ett övervägande positivt ekonomiskt utfall i de flesta 
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föreningarna. I enlighet med uppdraget intentioner kommer de nya bidragsreglerna 

generera mer intäkter till de föreningar som anordnar verksamheter för barn- och 

ungdomar. 
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6. Som nämnts ovan kommer i de flesta fall det tidigare lokal- och anläggningsbidraget att 

ersättas med andra bidragsformer. 

7. I kommunens olika styrdokument, kultur- och fritidsförvaltningens reglemente och inte 

minst i det politiska uppdraget lyfts behovet av att kultur- och fritidsfrågorna för barn

och ungdom får mer fokus, samt ett utökat stöd till ideella föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet. Förvaltningens analys är också att nuvarande bidragssystem 

exkluderar ungdomar och unga vuxna inte minst då det gäller mÖjligheterna till egen 

skapande verksamhet. 

I övrigt kommer kultur- och fritidsnämnden genom kultur- och kulturarvsbidaget 

stimulera ett allsidigt, utvecklande och spännande kulturutbud för alla 

kommunmedborgare i hela kommunen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att inbjuda föreningarna till informationsmöten 

kring de nya bidragen. 

Kultur- och fritidschef 

Johan Tranquist 


