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 2019-05-22 KFN 2018/492 

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 

Sammanställning av remiss – Förslag till nya regler för 

föreningsbidrag  

Reglementets syfte och innehåll 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 

tagit fram ett förslag på nytt reglemente för fördelning av föreningsbidrag. 

Förslaget innebär i korthet en ny bidragsmodell baserad på aktivitet istället för 

medlemsantal. 

Tidigare behandling 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 2016-10-20, § 117, 

att uppdra åt förvaltningen att utreda nuvarande föreningsbidrag för att 

jämställa bidragsreglerna mellan föreningarna.  

Ett första dialogmöte hölls med föreningarna i Kumla kommun 2017-09-12 

gällande grundläggande principer för bidragsreglerna. Mötesdeltagarna var då 

eniga om förslaget att ha ett aktivitetsbaserat bidragssystem, istället för ett 

medlemsbaserat.  

Därefter hölls ytterligare två dialogmöten 2019-02-19 och 2019-02-26, där 

förslaget till nya bidragsregler översiktligt presenterades.   

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-21, § 48, att skicka förslag till nytt 

reglemente för föreningsbidrag på remiss till föreningar i Kumla kommun, 

pensionärsrådet och råd för personer med funktionsvariationer och Sverok. Samt 

att remisstiden skulle sträcka sig till och med 2019-05-12. 

Remiss 

Förslag till nytt reglemente för föreningsbidrag har skickats ut på remiss till 

föreningar som sökt föreningsbidrag 2018. Förslaget har skickats till den 

mejladress alternativt postadress som angivits i ansökan. Remissen har också 

publicerats på föreningsservice Facebook-sida, samt Kumla kommuns hemsida. 

Remissen har därutöver skickats till Sverok samt till rådet för personer med 

funktionsvariationer och pensionärsrådet. Två påminnelser har skickats ut.  
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Sammanfattning 

Remissyttrandena berör framför allt synpunkter på utformningen av 

aktivitetsbidragen. Detta gäller så väl aktivitetsbidrag för barn, unga och 

personer med funktionsvariationer som aktivitetsbidrag för seniorer. 

Synpunkterna anger att aktivitetsbidragen är för låga, inte tar hänsyn till antalet 

deltagare eller aktivitetens längd. Samt att åldersgränsen för aktivitetsbidraget 

för barn och unga är för hög. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer med 

anledning av detta att det finns skäl att se över aktivitetsbidragen. I samband 

med detta kommer även önskemål om förenklad redovisning av aktiviteter med 

många deltagare ses över. 

Ytterligare synpunkter framförs gällande ersättningsnivån på grundbidraget och 

utbildningsbidraget. Då kultur- och fritidsnämnden har begränsade medel att 

fördela till föreningarna bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att det inte är 

aktuellt att ytterligare höja detta.   

Det framförs även önskemål om att grundbidraget ska vara medlemsbaserat. 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer dock efter granskning av föreningarnas 

ekonomiska redovisning att detta inte är motiverat.  

Därutöver framkommer synpunkter på lokalkostnadsbidraget, med förslag att 

detta ska kunna erhållas för lokaler utanför Kumla kommun. Då grundkravet är 

att föreningens säte ska vara Kumla kommun för Kumla kommuns invånare, 

bedöms det inte aktuellt att lämna bidrag till lokaler utanför kommunen. Om 

lokalen är avgörande för föreningens verksamhet bör föreningen istället verka i 

den aktuella kommunen.  

Vidare framförs synpunkter på kravet att föreningarna för att vara 

bidragsberättigade ska vara politiskt och religiöst obundna. Vilket skulle 

innebära att ett antal föreningar som Kumla kommun idag ger bidrag till, inte 

kommer berättigas ersättning enligt reglementet. Kultur- och fritidsförvaltningen 

har tidigare framfört förslag till kultur- och fritidsnämnden att upprätta ett 

särskilt reglemente för behandling av dessa organisationer. Kultur- och 

fritidsförvaltningen vidmakthåller det förslaget.   

Synpunkter har även framkommit gällande kravet på att minst hälften av 

föreningarnas medlemmar ska vara skrivna i Kumla kommun. Ett krav som skulle 

försvåra för framför allt kulturföreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen 

bedömer med anledning av detta att kravet ses över. 

En förening framför förslag på ytterligare dialog med föreningar innan förslag till 

beslut tas fram och ärendet beslutas i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och 

fritidsförvaltningen välkomnar förslaget och kommer att sammankalla 

föreningar för ett dialogmöte gällande eventuella förändringar av reglementet.  

I övrigt framkommer otydligheter i vissa av reglementets formuleringar, samt 

redaktionella felaktigheter. Kultur- och fritidsförvaltningen avser korrigera 

dessa.  
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Ställningstaganden 

Med anledning av inkomna remissyttranden kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen: 

 Se över fördelningsmodellen för aktivitetsbidrag för barn, unga och 
personer med funktionsvariationer 

 Se över fördelningsmodellen för aktivitetsbidrag för seniorer 

 Se över möjligheten till förenklad redovisning av aktiviteter med högt 
antal deltagare 

 Se över kravet om medlemmarnas boendeort   

 Sammankalla till dialogmöte med föreningar i Kumla kommun gällande 
eventuella förändringar av reglementet innan ärendet beslutas av kultur- 
och fritidsnämnden 

 Korrigera redaktionella felaktigheter, samt förtydliga formuleringar i 
reglementet som uppfattats som oklara   
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Inkomna yttranden  

Förening Synpunkter Inga synpunkter Inkom 
Kumla Golfklubb 
 

 x 20190331 

Kumla Scoutkår 
 

x  20190425 

Ekeby IF 
 

x  20190501 

Kumla 
reumatikerförening 

x  20190502 

Yxhultsbygdens kultur- 
och hembygdsförening 

x  20190506 

Kumla Brottarförening 
 

x  20190506 

Hardemo 
Gymnastikförening 

x  20190507 

Yxhults IK 
 

x  20190509 

Nävestakyrkans 
Ungdom 

x  20190509 

Kumla Hallsberg 
orkesterförening 

x  20190510 

Kumla Samkristna råd 
/ Fylstakyrkan 

x  20190510 

SPF Seniorerna 
Kumlabygden 

x  20190510 

IFK Kumla 
 

x  20190511 

Betaniakyrkan Åbytorp 
 

x  20190512 

AGA BTK 
 

x  20190512 

Somaliska kvinnor och 
ungdomars förening 

 x 20190512 

Naturskyddsföreningen 
 

x  20190512 

Ekeby IF / Kumla IBK / 
IFK Kumla / Yxhults IK 
/ Kumla HC / Kumla 
Handbollsförening 

x  20190513 

Friluftsfrämjandet 
 

x  20190524 

 

Utöver skriftliga yttranden har synpunkter muntligen inkommit från Kumla 

spelmän, Kumla-Hallsberg orkesterförening, Yxhults IK, Kumla 

reumatikerförening samt Friluftsfrämjandet. Frågor gällande förslaget har även 

ställts och besvarats via mejl från Ryttarkamraterna Kumla och Kumla 

Kampsport. Av dessa synpunkter framkommer att aktivitetsbidraget är för lågt 

satt och att det till följd av GDPR bedöms problematiskt att uppge personnummer 

på deltagare i samband med bidragsansökningar. 
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Kumla Golfklubb 

Hej Jasmin 

Jag fick ditt mejl från [befattning och namn]. Jag har inga invändningar och ber 

också att du ändrar mejl adressen för Kumla Golfklubb till [mejladress] för 

framtida korrespondens. 

Kumla Scoutkår  

Hej,  

Vi i Kumla scoutkår har granskat förslaget för nya regler för föreningsbidrag och 

har en del synpunkter samt frågeställningar som vi önskar framföra samt även få 

återkoppling på. Följande delar är de som vi noterat synpunkter på.  

2. Allmänna bestämmelser 

5 § Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden  

Kumla scoutkår är en religiöst och politiskt obunden scoutkår, men det finns 

scoutkårer som har knytning till kyrkor eller andra organisationer. Det har t.ex. 

bedrivits scoutverksamhet hos Johanneskyrkan i Kumla, vilka tidigare tillhörde 

SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom), numer Equmenia-scouterna, vilket är 

en samverkansorganisation till Scouterna, vilket är vår riksorganisation. Även om 

vi i Kumla scoutkår inte på långt när kan få samma ekonomiska backning som en 

scoutkår som är knuten till en kyrka eller annan verksamhet kan få, tycker vi det 

ändock är märkligt att denna typ av föreningar helt utestängs från möjlighet till 

föreningsbidrag från Kumla kommun och önskar ett klargörande på vad denna 

bestämmelse grundas.  

13 § Bidrag beviljas inte till verksamhet som finansieras genom bidrag från 

Svenska kyrkan eller Region Örebro län.  

Vi vare sig tror eller anser att denna bestämmelse skulle vara något problem, 

men vill ändå säkerställa att vi har rätt. Kumla scoutkår erhåller ingen 

finansiering från Region Örebro län, men vi är medlemmar i vårt scoutdistrikt 

Scouterna Örebro län, och detta distrikt erhålla bidrag från Region Örebro län 

baserat på aktiviteter som alla scoutkårer i länet deltager i. Vi i Kumla scoutkår 

vill bara säkerställa att detta fortfarande är ok.  

4. Bidragsformer  

4.3 Aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med 

funktionsvariationer  

7 § Sammankomsten ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare 

utsedd av föreningen och bestå av minst tre bidragsberättigade deltagare, 

utöver ledare. Sammankomsten ska innehålla gemensam samling och 

avslutning.  

I Kumla scoutkår har vi för våra äldre scouter ofta återkommande och planerade 

aktiviteter som kan sträcka sig över många timmar en lördag eller söndag. Dessa 

träffar är oftast 3-6 timmar långa och så pass frekvent förekommande att det inte 

är motiverat att söka projektbidrag för dessa träffar. Vi anser därför att det skall 

finnas utökade aktivitetsbidrag för denna typ av träff. Vi föreslår att man som 
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förening får ett standard aktivitetsbidrag för en aktivitet som är 1 till 3 timmar 

lång. För aktivitet som är 3 till 6 timmar utgår dubbelt aktivitetsbidrag och för 6 

till 9 timmar ytterligare en nivå av aktivitetsbidrag. 

13 § Ansökan skickas in i efterhand och innehålla närvarokort med 

deltagares och ledares namn och personnummer.  

Kumla kommun godkänner närvarokort från ansökan om LOK-stöd av 

Sveriges riksidrottsförbund (RF)  

Kumla scoutkår anser att fler varianter av närvarokort skall vara godkända för 

användning. Vi i Kumla scoutkår använder närvarokort från Sensus 

studieförbund för registrering av våra scouter och vi anser att även dessa skall 

godkännas.  

4.5 Projektbidrag  

14 § Ansökan om projektbidrag kan göras två gånger per år via Kumla 

kommuns e-tjänst.  

Kumla scoutkår anser att två gånger per år är för få tillfällen för att ansöka om 

projektbidrag. Det borde finnas möjlighet att söka detta vid fyra tillfällen per år.  

3.7 Utbildningsbidrag  

11 § Ansökan om utbildningsbidrag kan göras två gånger per år via Kumla 

kommuns e-tjänst.  

Kumla scoutkår anser att två gånger per år är för få tillfällen för att ansöka om 

utbildningsbidrag. Det borde finnas möjlighet att söka detta vid fyra tillfällen per 

år.  

12 § Ansökan ska göras senast måndag, sista veckan i februari eller 

måndag, sista veckan i augusti. Dock senast åtta veckor innan startdatum 

för utbildningen  

Kumla scoutkår anser att utbildningsbidrag skall kunna söka både i förväg och i 

efterhand. Det är ofta oklart om en utbildning blir av och därav mycket bättre att 

kunna söka bidrag för en genomförd utbildning. Vet en förening med sig att man 

ska genomföra en mer kostsam utbildning så vill man naturligtvis söka om bidrag 

för denna i förväg. Det kan vara så att man inte kan genomföra utbildningen om 

bidrag ej erhålls.  

3.8 Lokalkostnadsbidrag  

7 § Lokalen är belägen inom Kumla kommun.  

Kumla scoutkår anser att detta skall utökas till Kumla kommun och till Kumla 

kommun angränsande kommuner. Kumla är inte till ytan en stor kommun, så det 

borde beredas möjlighet att nyttja lokal inom denna radie. Sedan ligger det i 

Kumla scoutkårs egenintresse att detta utökas, då vår stuga Sveaborg är belägen i 

Hallsbergs kommun (men på Kumla häradsallmänning). Vi bedriver en stor del 

av verksamheten för våra äldre scouter vid denna stuga och vi firar i år att Kumla 

scoutkår har ägt denna stuga i 50 år, vilket är en oerhörd stor tillgång för oss. 
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Det har säkert redan observerats och påpekats, men numrering på kapitlen i 

dokumentet är något förvirrande. Se exempel i bild nedan.  

 

Vi ser fram emot återkoppling på våra synpunkter och tror att dessa förändringar 

kommer vara till stor nytta för all föreningsverksamhet i Kumla kommun.  

 

Kommentar: Det finns en nationell diskussion om huruvida kommuner ska lämna 

bidrag till religiösa föreningar, där olika kommuner gör på olika sätt. Vissa ställer 

krav på att föreningarna ska vara religiöst- och politiskt obundna, medan andra 

inte formulerat något sådant krav för att söka och beviljas bidrag. Debatten har 

framför allt varit aktuell i Göteborgs kommun där en granskning av bidragen 

visade att bidrag betalats ut till religiösa extremistgrupper.  

Problemet berör svårigheter i att granska och på saklig grund avgöra denna typ av 

ärenden, samt att formulera tydliga kriterier för denna bedömning i 

handläggningen. Det vill säga att bevilja en religiösbunden förening, men inte en 

annan, utan att bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip 

(Kommunallagen 2017:725, 3 §) eller förvaltningslagens krav på opartiskhet 

(Förvaltningslag 2017:900, 32 §).  Vill politiken fortsättningsvis lämna bidrag till 

denna typ av organisationer föreslår förvaltningen att särskilda riktlinjer tas fram 

för att hantera dessa för att på ett bättre sätt hantera den problematik som kan 

uppstå. 

Då det är länsorganisationen som tilldelas bidrag från region Örebro län, påverkar 

det inte Kumla Scoutkårs möjligheter till att erhålla bidrag från Kumla kommun. 

Föreningen kan dock inte erhålla bidrag för den verksamhet som finansieras av 

region Örebro län, i Kumla Scoutkårs fall gäller det de aktiviteter som alla 

scoutkårer i länet deltar i. Kultur- och fritidsförvaltningen noterar att paragrafen 

är otydligt formulerad och kommer förtydliga denna.  
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Med anledning av inkomna remissyttranden kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen att se över modellen för aktivitetsbidrag för barn, unga och 

personer med funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer.  

Flera varianter av närvarokort kommer att godkännas. Kultur- och 

fritidsförvaltningen noterar att formuleringen gällande närvarokort för 

aktivitetsbidrag är missvisande och kommer att korrigera detta.  

Som framgår av remissammanställningen skiljer sig uppfattningen och önskemål 

om antalet ansökningsperioder. Ambitionen med två ansökningsperioder har varit 

att skapa en balans mellan förutsägbarhet och flexibilitet i modellen. Kultur- och 

fritidsförvaltningen bedömer det därför inte vara aktuellt att ytterligare utöka 

antalet ansökningsdatum för projekt- och utbildningsbidrag.    

Kultur- och fritidsnämnden har begränsade medel att fördela till föreningarna. 

Enligt 11 §, ärendehanteringsprocessen utgår samtliga bidragsformer från den 

ekonomiska ram som årligen fastställs av kommunfullmäktige, och som tilldelas 

kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att när en regel för uträkning av bidrag 

strider mot den totala summan som kultur- och fritidsnämnden avsatt för den 

aktuella bidragsformen, gäller den totala summan som övre gräns och utgör giltig 

grund för att avslå ansökan om bidrag och/eller ändra storlek på ansökt summa. 

Även i de fall då ansökan uppfyller de övriga kraven för det ansökta bidraget.  

Det innebär att en förening inte kan garanteras bidrag i förväg. Därför bedöms det 

inte lämpligt att tillåta föreningar att söka bidrag för utbildningar i efterhand. 

Eftersom det finns risk att utbildningar genomförs i tron om att bidrag kommer att 

kunna erhållas.   

Då föreningen enligt allmänna bestämmelser, 1 §, ska ha sitt säte i Kumla kommun 

bedöms det inte aktuellt att lämna bidrag för lokaler förlagda utanför kommunen. 

Om lokalen är av sådan central betydelse för föreningens verksamhet bör 

föreningen istället vara verksam i den aktuella kommunen.  

Den felaktiga innehållsförteckningen kommer att korrigeras.  

Ekeby IF 

Remissvar ang förslag till förändring av föreningsbidraget. 

Vad är syftet med de förändringar i föreningsbidraget, som ligger som motion för 

beslut?  

Att det kommunala aktivitetsbidrag har betydelse för idrottsföreningarna i 

Kumla kommun är det ingen tvekan om. Det är en väldigt viktig del av många 

föreningarnas ekonomiska grund och därigenom viktigt för barn- och 

ungdomsverksamheten i Kumla kommun.  

Beakta att Kumla kommun genomförde en 50/100% ökning av lokalhyror för 

något år sedan, argumentet för det var då att bidraget skulle öka med ungefär 

samma volym.  

Syfte med bidraget citerat från Kumla kommuns dokument är: 
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Kumla kommun ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta 

oavsett ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning 

eller socioekonomisk status. 

Ekeby if välkomnar att kommunen arbetar med att utveckla stödet, men ser att 

förslaget som ligger kommer missgynna de föreningar som har många aktiva 

utövare. och därigenom riskera att motverka Kumla kommuns syfte med 

detsamma. 

När så mycket pengar fördelas till så många föreningar är det av vikt att 

analysera stödets utformning och betydelse. I det utkast som tjänstemännen nu 

kommit med, saknas helt en konsekvensanalys av hur förändringen av stödet 

kommer påverka föreningarna och därigenom bidra till  kommunens syfte med 

stödet. 

Ekeby IF anser att det bör vara angeläget att lyssna på föreningarnas åsikter om 

stödet om vad det dragst används till.  

Vi tycker att förslaget borde bygga på att stödja nedan aspekter. 

Att bidra till drift och utveckling av: 

- Föreningar som är öppna för alla, utan krav på kunskaper 

- Föreningar verksamma inom idrotter som innebär låg ekonomisk 

investering för målsmän 

- Föreningar som satsar på och aktivt arbetar med att representera både 

pojk och flicklag. 

- Föreningar som attraherar barn och ungdomar att mötas genom fysisk 

aktivitet. 

- Där alla barn och ungdomar får delta på sina villkor. 

- Föreningar som bedriver verskamhet som tilltalar många utövare 

- Som bedriver verksamhet där mångfald och integration är ledord. 

- Föreningar vars verksamhet aktivt värnar om mångfald inom ledar och 

styrningsfunktioner 

Vi önskar att tjänstemännen på Kumla kommun tar detta remissvar i beaktande 

och kräver en tydlig genomförd analys av nuvarande förslag som bifogas 

förslaget. 

Ekeby if grundades 1971 och har som förening under de senaste 5 åren växt från 

ca30-40st till idag 540 utövare och 120 ledare inom: Innebandy, Gymnastik, 

Dans, Fotboll och Pingis.  

Vi är den förening inom Örebro läns Innebandyförbund som engagerar flest 

flickor.  

Våra ledord är: Alla får vara med på sina vilkor. 

Utvecklingen av Ekeby IF är ett utmärkt exempel på vad kommunens bidrag ger 

tillbaka till vårat samhälle.  
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Kommentar: Syftet med förslaget till nya regler för föreningsbidrag är att likställa 

bidragsreglerna mellan föreningarna, skapa en tydlig och förutsägbar 

handläggning samt främja aktiviteter framför medlemsvärvning.  

Kumla kommuns nuvarande regler för föreningsbidrag är medlemsbaserat. Inget 

aktivitetsbidrag finns i det nuvarande systemet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-20, § 117, att höja ungdoms- och 

seniortaxan för sporthallar (Kumlaby/Skogstorp/Kumlahallen). Ungdomstaxan 

höjdes från 20kr/timme till 30kr/timme och seniortaxan från 40kr/timme till 

60kr/timme. Taxa för hyra av bollplaner, konstgräsplan, ishall, specialidrottshallar, 

föreningslokaler, gymnastiksalar, specialsalar och simhall beslutades dock bli 

oförändrad.  

Det framgår av varken protokoll, tjänsteskrivelser eller övriga handlingar i ärendet 

att höjningarna motiveras med ökat föreningsbidrag. Skälen till höjningarna av 

senior- och ungdomstaxan för sporthallar uppgavs istället vara att nå en jämnare 

beläggning mellan sporthallar och gymnastiksalar. Detta genom att ge incitament 

till att bedriva viss verksamhet i gymnastiksalar, något som ifall lokalerna är lika 

dyra inte sker.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med detta att uppdra till kultur- 

och fritidsförvaltningen att utreda föreningsbidragen för att likställa 

bidragsreglerna mellan föreningarna. Den budgeterade summan för 

föreningsbidraget räknas upp årligen, men har inte väsentligt utökats sedan 

beslutet. Samtliga handlingar finns att begära ut hos kultur- och fritidsnämnden, 

ärende KFN 2016/351.  

Inga förändringar av taxorna för sporthallar, bollplaner, konstgräsplan, ishall, 

specialidrottshallar, föreningslokaler, gymnastiksalar, specialsalar och simhall 

genomfördes 2018 och 2019. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer med anledning av inkomna 

remissyttranden se över fördelningsmodellen för aktivitetsbidrag för barn, unga 

och personer med funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer för att 

främja föreningar med många aktiva utövare.  

Av förslaget till nya regler för föreningsbidrag, allmänna bestämmelser, 7 och 9 §§, 

framgår att föreningarna för att vara bidragsberättigade ska bedriva verksamhet 

där amatörer och allmänhet kan delta, samt vara öppen för alla. Det bedöms inte 

vara aktuellt att lägga till ett krav att verksamheten ska vara utan krav på 

förkunskaper. Detta eftersom det bedöms motverka den målsättning som anges i 

kultur- och fritidsprogrammet att främja aktivitet hela livet. För att åstadkomma 

detta krävs aktiviteter för så väl nybörjare som på fortsättningsnivå. De allmänna 

bestämmelserna anger dock att bidraget riktar sig till amatörverksamhet och inte 

professionell verksamhet och elitsatsningar. 

Eftersom bidragsreglerna ska kunna tillämpas på så väl idrottsföreningar, som 

kultur- och fritidsföreningar bedöms det inte aktuellt att infoga en särskild 

skrivning om idrott. Enligt kultur- och fritidspolitiska programmet ska kultur- och 

fritidsnämnden erbjuda ett brett och stimulerande utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter. Då behövs olika typer av föreningar, inte enbart de ”som innebär 

en låg ekonomisk investering för målsmän”. Det bedöms därmed inte vara befogat 



 11(40) 

att infoga en skrivning gällande detta i reglementet, eftersom den skulle motverka 

denna målsättning. Detsamma gäller den föreslagna principen om att gynna 

”föreningar som bedriver verksamhet som tilltalar många utövare”.  

Av allmänna bestämmelser 9 §, framgår krav på jämställdhet- och mångfald. 

Bestämmelsen bedöms uppfylla den föreslagna principen om att främja ”föreningar 

som satsar på och aktivt arbetar med att representera både pojk och flicklag”. Då 

den föreslagna principen endast är applicerbar på idrottsrörelsen bedöms den inte 

vara aktuell att infoga i det nya reglementet för föreningsbidrag.  

Den föreslagna principen om att främja ”föreningar som attraherar barn och 

ungdomar att mötas genom fysisk aktivitet”, bedöms vara uppfyllt av 

bidragsformerna och aktivitetsbidraget för barn, unga och personer med 

funktionsvariationer. Eftersom bidragsreglerna ska tillämpas för så väl 

idrottsföreningar som kultur- och fritidsföreningar bedöms det inte aktuellt att 

infoga principen ytterligare i reglementet.  

Av allmänna bestämmelser 8 och 9 §§ framgår att föreningen i sin verksamhet ska 

beakta barnkonventionen, samt att ingen ska utsättas för negativ särbehandling på 

grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessa principer 

bedöms uppfylla den föreslagna principen om att främja verksamhet ”där alla barn 

och ungdomar får delta på sina villkor”.   

De föreslagna principerna om att främja föreningar ”som bedriver verksamhet där 

mångfald och integration är ledord” samt ”vars verksamhet aktiv värnar om 

mångfald inom ledar och styrfunktioner” bedöms vara inkluderade i allmänna 

bestämmelser, 9 §. 

 Se bifogad bilaga för överväganden och konsekvensanalys av förslaget. 

Kumla reumatikerförening 

Hej! Kumla reumatikerförening har under flera år tacksamt emottagit 

föreningsbidrag. 

För har det fungerat bra med ansökan en gång per år. 17 oktober har varit sista 

inlämningsdag. Vi har någon gång vartannat eller vart tredje år besökt 

kommunen och talat för vår sak, några politiker har då varit med i dialogen. 

Samtalen har fungerat bra för vår del, då har vi på ett bra sätt kunnat berätta om 

vad vi har att erbjuda våra medlemmar. 

Det vi kan önska är att det inte blir för krångligt att söka bidrag. 

Föreningsbidraget betyder mycket, för då kan vi erbjuda våra medlemmar bra 

egenträning och egenvård. Vilket är till stor hjälp för många att bättre kunna 

hantera sin vardag. Vi hoppas att vår förening fortsättningsvis ska kunna hjälpa 

reumatiker till ett lite drägligare liv. 

Kommentar: Förslaget till nya bidragsregler innebär givetvis en förändring i hur 

bidragen söks. Ambitionen är dock inte att göra det svårare för föreningarna. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att  erbjuda stöd till föreningar för 

ansökan. 
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Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförening  

Svar på remiss – Regler för föreningsbidrag 

Vid senaste styrelsemötet hade vi uppe till diskussion förslaget om nya regler för 

föreningsbidrag. Vi har inga direkta synpunkter på de olika bidragsformerna. När 

det gäller allmänna bestämmelser, är vi tveksamma över antalet policy som krävs 

för att erhålla vissa bidrag. Det finns alltid en risk att policy och regler, även om 

ändamålet är gott, kan bli överambitiösa och skapa onödig byråkrati. Vi kan inte 

se något behov av att tillföra nya regler i vår verksamhet, även om vi i princip 

ställer oss bakom den värdegrund som åberopas. Om policykravet kvarstår måste 

en enkel utformning tillåtas, för att undvika alltför omfattande skrivningar. 

Alternativt kan man tänka sig att Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram 

generella policybeskrivningar, som täcker in allt väsentligt i föreningarnas 

verksamhet.   

Kommentar: Kravet på policy syftar till att säkerställa att föreningen uppfyller och 

respekterar de krav som Kumla kommun ställer för att erhålla föreningsbidrag. 

Syftet är inte att  öka belastningen på föreningarna. Därför kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen att tillhanda hålla vägledning för att ta fram det material som 

bidragsreglerna kräver i omställningsdasen.  

Kumla Brottarförening 

Hej vi på kumlabrottarförening  

Tycker att de gamla reglerna var bättre !  

En ansökan om året. Då vi är en liten förening där allt sker på frivillig basis så 

känns det som det är ytterligare en sak som ska kommas ihåg och få in i rätt tid.  

Kommentar: Som framgår av remissammanställningen skiljer sig uppfattningen 

och önskemål om antalet ansökningsperioder. Ambitionen med två 

ansökningsperioder har varit att skapa en balans mellan förutsägbarhet och 

flexibilitet i modellen.   

Hardemo Gymnastikförening 

Remissvar avseende regler för föreningsbidrag i Kumla kommun  

Hardemo Gymnastikförening har under de fyra senaste åren fått mellan 7 000 

och 14 000 kronor i föreningsbidrag. I vår förening har vi lyckats få upp 

medlemsantalet, både bland barn och vuxna, och vi har framförallt lyckats få 

vuxna att engagera sig som ledare. Ledarengagemanget beror till stor del på att vi 

betalat ut ett arvode till samtliga ledare. Detta har gjort rollen som ledare mer 

attraktiv och samtidigt har vi i föreningen kunnat ställa högre krav på ledarna 

när det gäller både programinnehåll och på den administrativa biten. Vi ser själva 

att vi fått en hög nivå på innehållet i de grupper vi har. I dagsläget har vi två 

vuxengrupper och fyra barngrupper. Barngrupperna kommer förmodligen att 

öka till fem grupper till hösten då vi har fått tacka nej till barn som vill vara med 

då grupperna varit fulla. Med hjälp av föreningsbidraget så har föreningens 

ekonomi gått i princip plus-minus noll under dessa år, vilket också har varit vår 
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strävan. Vi vill kunna hålla så låga deltagaravgifter som vi kan, för att alla ska ha 

möjlighet att delta.  

Kumla kommun börjar sin skrivelse om regler för föreningsbidrag med att 

sammanfatta utgångspunkterna. Där anges att kommunfullmäktige har antagit 

ett kultur- och fritidspolitiskt program där det ska framgå att Kumla kommun ska 

värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta, bland annat oavsett 

ålder. Det anges även att ” En särskild prioriterad målgrupp är barn och unga.”. 

Av reglerna framgår däremot att bidragsberättigade deltagare är barn och 

ungdomar mellan 7-25 år. I Hardemo gymnastikförening har vi stor andel barn 

under sju år. Barngrupperna startar redan från det år barnen fyller fyra år.  

Om ändringen för föreningsbidrag går igenom så ser vi en markant minskning på 

vårt bidrag. Om vi förstått remissen rätt så kommer vi att ha rätt till 

grundbidraget om 2000 kr per år, samt söka bidrag för två av våra barngrupper, 

då flertalet barn är under sju år. Detta skulle endast ge oss ett sammanlagt bidrag 

om knapp 4000 kronor (inklusive grundbidraget). Ändringen av 

föreningsbidraget skulle innebära att vi behöver höja våra deltagaravgifter, samt 

sänka ledararvodena. Detta skulle med största sannolikhet innebära att vi tappar 

i medlemsantal och tappar en del av våra ledare. Föreningen skulle ha väldigt 

svårt att klara sig ekonomiskt och vi motsätter oss därför denna ändring starkt. 

Vidare kan vi inte se syftet med att bidraget ska baseras på aktivitet istället för 

medlemsantal. Vi vill att fler barn ska röra på sig, och syftet med att ha ett fåtal 

barn under flera tillfällen för att få mer i bidrag gynnar endast idrotter såsom 

tennis, paddel o dyl. Aktiviteter som innefattar många barn under samma tillfälle, 

såsom gymnastik och innebandy, blir istället lidande. Ett större medlemsantal 

innebär oftast större kostnader, både med administration och annat.  

Styrelsen, Hardemo gymnastikförening, 2019-05-07 

Kommentar: Med anledning av inkomna remissvar kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen att se över ersättningsmodellen för barn, unga och personer 

med funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer. Mot bakgrund av 

forskningen1 bedömer förvaltningen att det dock inte är aktuellt att sänka åldern 

för aktivitetsbidraget. Då studier indikerar att tidig och många aktiviteter för barn 

i tidig ålder, generellt leder till uttröttning och ”mättnad” hos deltagarna. Som 

tenderar att i högre utsträckning avbryta sitt engagemang i tidiga tonåren. Om 

ambitionen är ett varaktigt engagemang är det därför inte fördelaktigt att 

stimulera aktivitet för mindre barn.  

Åldern för aktivitetsbidraget är fortfarande förhållandevis låg utifrån forskningens 

resultat, men anpassas nu till en nivå i linje med övriga kommuner. Föreningar som 

arrangerar verksamhet för barn yngre än sju år kan fortsättningsvis söka så kallat 

projektbidrag. Detta bidrag omfattar emellertid inte löpande verksamhet, utan 

avser aktiviteter som äger rum under en begränsad period och har ett påförhand 

definierat mål.  

Huvudprincipen är att alla föreningar ska kunna söka alla typer av bidrag, med 

undantag för lokalkostnadsbidraget som är särskilt avsatt för föreningar vars 

                                                             

1 Ulf Blomdahl, forskningsprojekt Ung Livsstil 
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verksamhet inte kan bedrivas i lokaler som tillhanda hålls av Kumla kommun. Det 

innebär för Hardemo Gymnastikförening möjlighet att söka utbildningsbidrag, 

projektbidrag samt evenemangsbidrag.   

Ambitionen med en aktivitetsbaserad bidragsmodell är att styra föreningarna mot 

mer aktiviteter, snarare än medlemsvärvning. Kultur- och fritidsförvaltningen har 

granskat föreningarnas ekonomiska redovisning och inte funnit stöd för påståendet 

att högre medlemsantal innebär ökade administrativa kostnader i den 

omfattningen att det motiverar ett högre bidrag. Sådana eventuella förhöjda 

kostnader bör vidare kompenseras med ökade medlemsintäkter.  

Yxhults IK 

Remissvar från Yxhults IK till förändring av föreningsbidraget Kumla 

Kommun.  

 

En fråga som vi inom föreningslivet ställer är - Vad är syftet med de förändringar 

i föreningsbidraget, som ligger som motion för beslut?  

 

Föreningsbidraget är en väldigt viktig del av vår förenings ekonomiska grund och 

därmed viktigt för barn- och ungdomsverksamheten. För något år sedan 

genomförde Kumla kommun en 50-100%-ökning av lokalhyror. Argumentet för 

det var då att bidraget skulle öka med ungefär samma volym, vilket nu helt 

omkullkastas.  

 

Vi liksom övriga föreningar välkomnar att kommunen arbetar med att utveckla 

bidragssystemet och möjligheten att ansöka om projektpengar, men ser att 

förslaget som ligger kommer missgynna de föreningar som har många aktiva 

utövare och därigenom riskera att motverka Kumla kommuns syfte med 

detsamma. Vi har fått till oss att det finns föreningar som idag inte bedriver den 

verksamhet som man får bidrag för. Om kommunen misstänker att föreningar 

inte uppfyller alla krav för de bidrag man får som förening, åligger det 

kommunen att agera och utreda om det föreligger ett bidragsfusk. Det åligger 

även kommunen att kontrollera att föreningar som får kommunala bidrag 

uppfyller alla kriterier som kommunen själva ställt som krav för att man ska 

kunna få bidrag, exempelvis såsom öppenhet, att alla får vara med, att man 

försöker att efterleva jämställdhet, följa barnkonventionen mm.  

 

När så mycket pengar fördelas till så många föreningar är det av vikt att 

analysera stödets utformning och betydelse. I det utkast som tjänstemännen nu 

kommit med saknas helt en konsekvensanalys av hur förändringen av stödet 

kommer påverka föreningarna och därigenom kommunens syfte med stödet. 

 

Vi anser att det bör vara angeläget att lyssna på föreningarnas åsikter om stödet 

och om vad det ska används till. Vi tycker att förslaget borde bygga på att stödja 

nedan aspekter.  

Utöver nedanstående anser vi inte att det skall krävas att medlemmarna är 

folkbokförda i Kumla, då alla är lika välkomna oavsett om de bor i Hallsberg eller 

Kumla. 
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Att bidra till drift och utveckling av: 

- Föreningar som är öppna för alla, utan krav på kunskaper. 

Föreningar verksamma inom idrotter som innebär låg ekonomisk 

investering för målsmän. 

- Föreningar som satsar på och aktivt arbetar med att representera både 

pojk- och flicklag. 

- Föreningar som attraherar barn och ungdomar att mötas genom fysisk 

aktivitet, där alla barn och ungdomar får delta på sina villkor. 

- Föreningar som bedriver verksamhet som tilltalar många utövare. 

- Föreningar som bedriver verksamhet där mångfald och integration är 

ledord. 

- Föreningar vars verksamhet aktivt värnar om mångfald inom ledar- och 

styrningsfunktioner. 

Vi önskar att tjänstemännen i Kumla kommun tar detta remissvar i beaktande 

och gör en tydlig analys av nuvarande förslag utifrån de punkter som nämns i 

texten ovan. 

 

Yxhults IK 

Kommentar: Syftet med förslaget till nya regler för föreningsbidrag är att likställa 

bidragsreglerna mellan föreningarna, skapa en tydlig och förutsägbar 

handläggning samt främja aktiviteter framför medlemsvärvning.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-20, § 117, att höja ungdoms- och 

seniortaxan för sporthallar (Kumlaby/Skogstorp/Kumlahallen). Ungdomstaxan 

höjdes från 20kr/timme till 30kr/timme och seniortaxan från 40kr/timme till 

60kr/timme. Taxa för hyra av bollplaner, konstgräsplan, ishall, specialidrottshallar, 

föreningslokaler, gymnastiksalar, specialsalar och simhall beslutades dock bli 

oförändrad.  

Det framgår av varken protokoll, tjänsteskrivelser eller övriga handlingar i ärendet 

att höjningarna motiveras med ökat föreningsbidrag. Skälen till höjningarna av 

senior- och ungdomstaxan för sporthallar uppgavs istället vara att nå en jämnare 

beläggning mellan sporthallar och gymnastiksalar. Detta genom att ge incitament 

till att bedriva viss verksamhet i gymnastiksalar, något som ifall lokalerna är lika 

dyra inte sker.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med detta att uppdra till kultur- 

och fritidsförvaltningen att utreda föreningsbidragen för att likställa 

bidragsreglerna mellan föreningarna. Den budgeterade summan för 

föreningsbidraget räknas upp årligen, men har inte väsentligt utökats sedan 

beslutet. Samtliga handlingar finns att begära ut hos kultur- och fritidsnämnden, 

ärende KFN 2016/351.  
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Inga förändringar av taxorna för sporthallar, bollplaner, konstgräsplan, ishall, 

specialidrottshallar, föreningslokaler, gymnastiksalar, specialsalar och simhall 

genomfördes 2018 och 2019.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer med anledning av inkomna 

remissyttranden se över fördelningsmodellen för aktivitetsbidrag för barn, unga 

och personer med funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer för att 

främja föreningar med många aktiva utövare.  

Det finns inga misstankar om att föreningar inte bedriver den verksamhet de idag 

får bidrag för.  

Kravet är enligt det föreslagna reglementet att minst hälften av föreningens 

medlemmar ska vara skrivna i Kumla kommun. Kravet finns i nuvarande 

bidragsregler och avser att säkerställa att verksamheten riktar sig till invånare i 

Kumla kommun. Detta innebär inte att föreningar förväntas utestänga utövare 

från andra kommuner.  

Av förslaget till nya regler för föreningsbidrag, allmänna bestämmelser, 7 och 9 §§, 

framgår att föreningarna för att vara bidragsberättigade ska bedriva verksamhet 

där amatörer och allmänhet kan delta, samt vara öppen för alla. Det bedöms inte 

vara aktuellt att lägga till ett krav att verksamheten ska vara utan krav på 

förkunskaper. Detta eftersom det bedöms motverka den målsättning som anges i 

kultur- och fritidsprogrammet att främja aktivitet hela livet. För att åstadkomma 

detta krävs aktiviteter för så väl nybörjare som på fortsättningsnivå. De allmänna 

bestämmelserna anger dock att bidraget riktar sig till amatörverksamhet och inte 

professionell verksamhet och elitsatsningar. 

Eftersom bidragsreglerna ska kunna tillämpas på så väl idrottsföreningar, som 

kultur- och fritidsföreningar bedöms det inte aktuellt att infoga en särskild 

skrivning om idrott. Enligt kultur- och fritidspolitiska programmet ska kultur- och 

fritidsnämnden erbjuda ett brett och stimulerande utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter. Då behövs olika typer av föreningar, inte enbart de ”som innebär 

en låg ekonomisk investering för målsmän”. Det bedöms därmed inte vara befogat 

att infoga en skrivning gällande detta i reglementet, eftersom den skulle motverka 

denna målsättning. Detsamma gäller den föreslagna principen om att gynna 

”föreningar som bedriver verksamhet som tilltalar många utövare”.  

Av allmänna bestämmelser 9 §, framgår krav på jämställdhet- och mångfald. 

Bestämmelsen bedöms uppfylla den föreslagna principen om att främja ”föreningar 

som satsar på och aktivt arbetar med att representera både pojk och flicklag”. Då 

den föreslagna principen endast är applicerbar på idrottsrörelsen bedöms den inte 

vara aktuell att infoga i det nya reglementet för föreningsbidrag.  

Den föreslagna principen om att främja ”föreningar som attraherar barn och 

ungdomar att mötas genom fysisk aktivitet”, bedöms vara uppfyllt av 

bidragsformerna och aktivitetsbidraget för barn, unga och personer med 

funktionsvariationer. Eftersom bidragsreglerna ska tillämpas för så väl 

idrottsföreningar som kultur- och fritidsföreningar bedöms det inte aktuellt att 

infoga principen ytterligare i reglementet.  

Av allmänna bestämmelser 8 och 9 §§ framgår att föreningen i sin verksamhet ska 

beakta barnkonventionen, samt att ingen ska utsättas för negativ särbehandling på 
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grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessa principer 

bedöms uppfylla den föreslagna principen om att främja verksamhet ”där alla barn 

och ungdomar får delta på sina villkor”.   

De föreslagna principerna om att främja föreningar ”som bedriver verksamhet där 

mångfald och integration är ledord” samt ”vars verksamhet aktiv värnar om 

mångfald inom ledar och styrfunktioner” bedöms vara inkluderade i allmänna 

bestämmelser, 9 §.  

Se bifogad bilaga för överväganden och konsekvensanalys av förslaget. 

Nävestakyrkans Ungdom 

Remissvar till Kultur – och fritidsnämnden ang. Regler för föreningsbidrag 

Från Nävestakyrkans Ungdom – En del av Equmenia, en förening i 

Ekeby, Kumla kommun.  

Vi har mottagit förslaget om ändrade regler för föreningsbidrag i Kumla kommun. 

I det missiv som skickades med de förändrade bidragsreglerna står det att 

”Förslaget innebär i korthet en ny bidragsmodell baserad på aktivitet istället för 

medlemsantal.” Den förändringen har vi ingenting att säga om. Det finns dock 

ytterligare en förändring i förslaget som föranleder detta remissvar. 

Under Allmänna bestämmelser står det: 

5 § Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden. 

Efter att ha inhämtat sakupplysning om detta har vi förstått att det skulle betyda 

att våra verksamheter inte kan beviljas föreningsbidrag utifrån de föreslagna 

förändringarna. 

Vi upplever detta problematiskt av flera skäl.  

För det första uttrycks det något senare i 9 § att ”Föreningens verksamhet ska 

vara öppen för alla och ingen ska utsättas för negativ särbehandling på grund av 

kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder.” 

Hur kan det vara ett kriterium för att en förening skall vara bidragsberättigad att 

den inte utsätter någon för negativ särbehandling utifrån religion, samtidigt som 

trostillhörighet i sig kan utgöra ett giltigt skäl för att nekas bidrag? 

För det andra: Alla våra verksamheter är öppna för alla som vill vara med. Alla 

barn och vuxna som kommer i kontakt med vår verksamhet vet att det finns en 

närhet till församlingen genom att många av ledarna i föreningen också är aktiva 

i församlingen, och har utifrån detta möjlighet att själva välja om de vill vara med 

eller inte.  Det rör sig dock om två skilda organisationer med egna styrelser och 

ekonomi. I den riksorganisation som vi tillhör, Equmenia, är det – som för alla 

nationellt bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationer – självklart att 

ingen skall utsättas för negativ särbehandling på grund av religion eller annan 

trosuppfattning. Inga verksamheter har tro som krav eller förutsättning hos 

deltagarna, och i den mån trons uttryck finns med i verksamheterna är det alltid 

tydligt utsagt att det inte är ett krav delta i detta. 
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För det tredje så menar vi att vår verksamhet mycket väl faller under kategorin 

fritidsverksamhet. I vår förening bjuder vi in till en öppen förskola där barn och 

föräldrar träffas. Barnen möts och interagerar med varandra, föräldrarna får 

möjlighet till en vuxen gemenskap och det finns varje gång tillfälle till både 

kreativt skapande och en sångstund.  

Vi har en scoutgrupp som under vinterhalvåret är inomhus och under 

sommarhalvåret möts i skogen, alltid med det uttalade syftet att på ett lekfullt 

sätt förstå och förundras av naturen och att öva social samvaro. I scouterna är 

ingen snabbast eller bäst, utan alla är en del av den grupp som tillsammans leker, 

lär och upptäcker. Som en del av den internationella scoutrörelsen lever vi också 

med orden ”en scout söker sin tro och respekterar andras”. 

I Ekeby finns ingen annan motsvarande fritidsverksamhet. Det finns en 

idrottsförening, men som i dagsläget inte har någon verksamhet i Ekeby. Vi 

förstår inte hur dessa verksamheter kan vara så problematiska att de inte kan 

anses bidragsberättigade och inte ses som erbjudande en meningsfull fritid.  

För det fjärde så kontaktade vi vår riksorganisation, Equmenia, då vi fick 

förslaget till ändrade regler. I samtal med Generalsekreterare och biträdande 

generalsekreterare framkom att ett liknande förslag till ändrade bidragsregler 

varit på gång i Göteborg tidigare. Processerna runt detta ledde fram till två saker. 

Dels att förslaget återremitterades för att se över hur även verksamheter som 

Equmenias kan rymmas, och dels att SST, Myndigheten för Statligt Stöd till 

Trossamfund reagerat och sagt att den här typen av nekade bidrag på grund av 

religiös tillhörighet är mycket problematiska.  

VI hoppas därmed på att förslaget som det nu föreligger kommer att 

omformuleras så att även barn- och ungdomsföreningar som vår kan anses som 

bidragsberättigad. 

Nävestakyrkans ungdom 

Kommentar: Det finns en nationell diskussion om huruvida kommuner ska lämna 

bidrag till religiösa föreningar, där olika kommuner gör på olika sätt. Vissa ställer 

krav på att föreningarna ska vara religiöst- och politiskt obundna, medan andra 

inte formulerat något sådant krav för att söka och beviljas bidrag. Debatten har 

framför allt varit aktuell i Göteborgs kommun där en granskning av bidragen 

visade att bidrag betalats ut till religiösa extremistgrupper.  

Problemet berör svårigheter i att granska och på saklig grund avgöra denna typ av 

ärenden, samt att formulera tydliga kriterier för denna bedömning i 

handläggningen. Det vill säga att bevilja en religiösbunden förening, men inte en 

annan, utan att bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip 

(Kommunallagen 2017:725, 3 §) eller förvaltningslagens krav på opartiskhet 

(Förvaltningslag 2017:900, 32 §).  Vill politiken fortsättningsvis lämna bidrag till 

denna typ av organisationer föreslår förvaltningen att särskilda riktlinjer tas fram 

för att hantera dessa för att på ett bättre sätt hantera den problematik som kan 

uppstå. 
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Kumla Hallsberg orkesterförening 

Yttrande över förslag på nytt reglemente över föreningsbidrag Kumla 

kommun. 

Vår förening Kumla Hallsbergs orkesterförening bildades i nuvarande form 2007 

då Kumla och Hallsberg slog ihop sina båda förgreningar, men ett samarbete dem 

emellan har pågått sedan 1974. 

I våra stadgar står det: bl.a 

2 Föreningens målsättning och målgrupper skall vara: 

- att i Kulturskolornas kommunala uppdrag knvta till sig de elever som 

fr.o.m. grundskolans högstadium till vuxna amatörmusiker. som 

dirigenten bedömer mogna att delta i verksamheten 

- att utgöra en kulturell plusfaktor i berörda kommuner 

- att vara "ett kulturellt ansikte utåt för kommunerna 

I föreningen finns ett antal musiker från Kumla, Hallsberg, Askersund och Örebro 

kommun som varit aktiva sedan föreningen bildades. Några av våra medlemmar 

har tidigare bott i Kumla men flyttat till annan kommun, men ändå fortsatt att 

spela i vår orkester. Dessutom har vi genom åren haft många ungdomar som 

deltagit i orkestern under den tid de bott och gått i skolan i både Kumla och 

Hallsberg. Antalet elever har växlat genom åren. Glädjande för oss har några av 

dessa kommit tillbaka som vuxna till orkestern. 

Sedan 2012 samarbetar vi med Örebro orkesterförening. Tillsammans med deras 

musiker kan vi ka|la oss för en symfoniorkester vilket gör att vi kan spela musik i 

många olika charger, både klassisk musik men även nyare verk såsom film- och 

populärmusik. 

Orkestern övar måndagar mellan 19.00 - 21.15 på Vialundskolan i Kulturskolans 

lokaler under ledning av Per Svansbo, flöjtpedagog i Kumla kulturskola. 

Genom åren har orkestern haft återkommande konserter i Kumla kommun. Ofta i 

samarbete med olika kyrkor men också i Vialundskolans aula, Bielkemässen och 

på Folkets hus. Vi har ofta kunnat glädja oss åt en publik som gett oss 

uppskattning för det vi framfört. Nästkommande konsert är 19/5 18.00 i i Kumla 

kyrka med tema Stjärnornas musik. Då kommer även en flicka från kulturskolan 

att på piano framföra ett stycke av Mozart tillsammans med orkestern. 

Föreningen är ideell och partipolitisk obunden. 

I orkestern har vi tillsammans med musikerna från Örebro en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor samt en åldersfördelning mellan skolungdom från 16 år 

ända upp till pensionärer som närmar sig 80-årsstreket. 

Orkesterföreningen har egna stadgar, återkommande styrelsemöten och 

Årsmöten enl. gällande regler för föreningar i Hallsberg och Kumla kommun. 

Hallsbergs kommun ändrade sina regler för föreningsbidrag 2017. Föreningen 

får bidrag även från Hallsbergs kommun och de är informerade om att vi är 

dubbelanslutna och verkar både Hallsberg och Kumla kommuner. 
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Remissvar: 

1 Bidragsberättigande organisationer 

1:2 Vår förening KHof ryms inom kategorin kulturföreningar. 

2 Allmänna bestämmelser 

Vår förening uppfyller alla de formella kraven i allmänna bestämmelser förutom 

1 § andra stycket: Minst hälften av föreningens medlemmar skall vara 

skrivna i Kumla kommun. Som vi tidigare redovisat växlar antalet medlemmar i 

orkestern och vi kan konstatera att inför ht-19 tappar vi ett flertal 

Kumlaungdomar som flyttar för att studera på annan ort. Vi har också flera 

medlemmar som bor i annan kommun men som regelbundet spelar tillsammans 

med oss och verkar enligt stadgarna om att stödja ungdomar i kulturskolan samt 

berika Kumla kommuns kulturliv med att återkommande anordna konserter i 

Kumla. 

Vi önskar att Kultur och fritidsförvaltningen i Kumla kommun skall beakta den 

speciella situation som Hallsberg Kumla orkesterförening har och se till vårt 

uppdrag och den verksamhet vi bedriver och godkänna vår förening som 

Kulturförening, trots att vi ej formellt uppfyller kravet på att minst hälften av 

medlemmarna skall vara skrivna i Kumla. 

Kommentar: Med anledning av inkomna remissyttranden kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen se över kravet om medlemmarnas boendeort.   

Kumla Samkristna Råd och Fylstakyrkan 

Kumla Samkristna Råd (KSR) har valt att gemensamt svara på remissen gällande 

nya regler för föreningsbidrag i Kumla kommun. 

Under rubrik 2 Allmänna bestämmelser 

5§ Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden. 

Denna formulering anser vi är olycklig. En konsekvens skulle innebära att 

församlingar/kyrkor utestängs från föreningsbidrag. Vilket i sin tur skulle slå 

mot det arbete som kyrkorna i Kumla bedriver som riktar sig mot barn och 

tonåringar. Kyrkorna är också aktiva när det gäller integrationsfrågor samt att 

vara en god kraft i samhället. 

Kyrkorna står för en positiv kraft i Kumla och skulle vara förödande om kyrkorna 

inte hade möjlighet att söka kommunala bidrag. Därför anser vi att paragraf 5 

behöver en annan formulering. 

Förslag: Varje förening bedöms utifrån sin grundsyn och policy. 

Kommentar: Det finns en nationell diskussion om huruvida kommuner ska lämna 

bidrag till religiösa föreningar, där olika kommuner gör på olika sätt. Vissa ställer 

krav på att föreningarna ska vara religiöst- och politiskt obundna, medan andra 

inte formulerat något sådant krav för att söka och beviljas bidrag. Debatten har 

framför allt varit aktuell i Göteborgs kommun där en granskning av bidragen 

visade att bidrag betalats ut till religiösa extremistgrupper.  
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Problemet berör svårigheter i att granska och på saklig grund avgöra denna typ av 

ärenden, samt att formulera tydliga kriterier för denna bedömning i 

handläggningen. Det vill säga att bevilja en religiösbunden förening, men inte en 

annan, utan att bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip 

(Kommunallagen 2017:725, 3 §) eller förvaltningslagens krav på opartiskhet 

(Förvaltningslag 2017:900, 32 §).  Vill politiken fortsättningsvis lämna bidrag till 

denna typ av organisationer föreslår förvaltningen att särskilda riktlinjer tas fram 

för att hantera dessa för att på ett bättre sätt hantera den problematik som kan 

uppstå. 

SPF Seniorerna, Kumlabygden 

Remissvar på Regler för föreningsbidrag i Kumla kommun 

Sammanfattning: 

SPF Seniorerna, Kumlabyggden ansluter till att de kommunala bidragen skall 

utgå i förhållande till den omfattning av verksamhet organisationen bedriver. 

Aktivitetsbidraget föreslås enligt förslaget till 20kr per sammankomst utan 

hänsyn till antalet deltagare. En aktivitet med t. ex. 50 deltagare ger samma 

bidrag som en aktivitet med ett fåtal deltagare. Bidraget bör utformas så att det 

ökas med flera deltagare. 

Bidrag till lokalkostnader anser SPF Seniorerna som positivt.  

Komplettering/förtydliganden av utformning reglerna: 

1 Utgångspunkten: 

Kommunen består av ca. 25% över 65 är, många är en persons hushåll. För att 

stimulera och motverka ensamhet, vilket kan enligt forskning bidraga till 

depressioner och även fysiska sjukdomar är det angeläget att stimulera till 

meningsfyllda sysselsättningar och gemenskap vilket 

pensionärsorganisationerna bidrager till. (Komplettering) 

1.2 Bidrags berättigade organisationer. 

Pensionärsorganisationer (Kompletteras) 

En pensionärsförening vänder sig till personer som uppbär någon form av 

pension och bedriver verksamhet inom kultur och uppmuntrar till gemenskap 

samt motionsaktiviteter; (Kompletteras) 

2. Allmänna bestämmelser. 

2 § Komplettera med Pensionärsförening 

4.4 Aktivitetsbidrag för seniorer 

Bidragsbeloppet skall utgå med samma belopp som för andra bidrags berättigade 

dvs. 45kr per sammankomst. Bidraget föreslår även utformas så att aktivister 

med flera deltagare skall ge större bidrag än de med färre deltagare. 

Ansökan 

15 § Följande handlingar skall bifogas ansökan 
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En enklare redovisning är önskvärd för sammankomster med många deltagare. 

SPF Seniorernas månadsmöten är besöks av mellan 50 till 100 deltagare (senaste 

mötet, värt 40 års jubileum, deltog ca. 150 personer). Vi föreslår att aktiviteter 

med högst 25 deltagare redovisas med närvarokort. 

3.8 Lokalkostnadsbidrag 

SPF Seniorerna ser positivt på att hyra av lokal, som är en förutsättning för vår 

verksamhet, ersätts med bidrag för hyres kostnaden. 

Kriterier 

6 § SPF Seniorerna hyr lokal för månadsmöten ca. 10 gånger/år av en av Kumlas 

församlingar och är en förutsättning för vår verksamhet och enligt vår tolkning 

används kontinuerligt och bidrag kommer att utgå för erlagd hyra. 

11 § Lokalkostnadsbidrag beviljas inte........ 

Föreningen betalar även hyra för lokal till Kumla kommun för boulespel och är en 

del av föreningens verksamhet. Lokalkostnadsbidraget bör även utgå för 

verksamhet. 

12 § Lokalkostnadsbidrag utgår inte....... 

Vid flera av sammankomsterna betalar deltagarna för enklare förtäring, såsom 

kaffe med något tillbehör. Ordet "tillställningar” bör utgå. Vår tolkning är att även 

aktiviteter som månadsmöten mm. Kan anses som tillställningar och därför inte 

skall anses som berättigade till lokalbidrag. 

Remissvaret godkänt vid ordinarie styrelsemöte 2019-05-07 

Kommentar: Med anledning av inkomna remissyttranden kommer kultur- och 

fritidsnämnden se över aktivitetsbidraget för seniorer. I samband med detta 

kommer även den framförda synpunkten om förenklad redovisning beaktas.    

Reglementets utgångspunkter baserar sig på kommunens vision, samt kultur- och 

fritidspolitiska programmet. Kultur- och fritidsnämnden har barn och unga som 

särskilt prioriterad målgrupp, varför denna också särskilt lyfts fram i 

utgångspunkterna. Kultur- och fritidsförvaltningen delar bedömningen om att 

pensionärsföreningarna fyller en viktig social och folkhälsofrämjande funktion, 

varför en särskild bidragsform föreslås för målgruppen. Baserat på de politiska 

ställningstagandena bedöms det dock inte aktuellt att ytterligare framhålla 

målgruppen seniorer i det angivna avsnittet.  

Bakgrunden till kategoriseringen av föreningar är att skapa tydliga och ömsesidigt 

uteslutande kategorier för att underlätta handläggning och uppföljning av 

föreningsbidraget. Vilket varit en svårighet i gällande reglemente. En 

pensionärsförening skulle i det här fallet kunna vara så väl en idrottsförening, som 

kultur- eller fritidsförening, beroende på verksamhetens inriktning. Det bedöms 

därmed inte aktuellt att lägga till ytterligare en kategori.   

Syftet med lokalkostnadsbidraget är framför allt att kompensera de föreningar som 

till följd av verksamhetens karaktär inte kan bedrivas i någon av kommunens 

anläggningar eller lokaler, vilka är subventionerade. Det bedöms inte aktuellt att 

subventionera dessa ytterligare genom föreningsbidrag.  
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Med anledning av det inkomna remissyttrandet kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen kommer se över formuleringen av 12 §, lokalkostnadsbidrag.  

IFK Kumla  

Remissvar angående förslag till förändring av föreningsbidraget i Kumla 

Kommun.  

Vi blev minst sagt förvånade när vi första gången läste förslaget till nya regler för 

föreningsbidrag i Kumla kommun. Den första frågan vi vill ställa till kommunen 

är vad syftet egentligen är med dessa förändringar?  

Skulle förslaget röstas igenom skulle det innebära att IFK Kumla förlorar ca 

70 000 kronor i föreningsbidrag från kommunen. Andra föreningar i kommunen 

skulle drabbas på samma sätt. Det kan inte vara kommunens syfte att stora 

föreningar som erbjuder fritidsverksamhet för så många barn och ungdomar i 

kommunen ska få den reduceringen i bidrag när kostnaderna består. 

Föreningsbidraget är otroligt viktigt för IFK Kumlas barn- och 

ungdomsverksamhet. Viktigt är också att komma ihåg att kommunen höjde 

hyrorna med 50 - 100 % bara för något år sedan. De är visserligen kraftigt 

reducerade men att höja hyrorna och samtidigt minska bidragen kan inte vara 

rätt. 

IFK Kumla ställer sig dock bakom förslaget att föreningsbidraget i framtiden ska 

baseras på antal aktiviteter, eller sammankomster, istället för enbart 

medlemsantal. Däremot innebär det här förslaget att en fotbollsträning med 30 

deltagare genererar exakt lika mycket pengar i bidrag som en annan aktivitet 

med 3 deltagare. Det kan vi inte ställa oss bakom utan fler sammankomster med 

fler deltagare måste också generera mer bidrag på samma sätt som att fler 

medlemmar idag genererar ett högre bidrag än föreningar med färre 

medlemmar.  

En tanke vi verkligen vill att kommunen funderar kring är om det inte är bättre 

att göra om reglerna för föreningsbidrag så att de mer liknar LOK-stödet som 

föreningarna får från staten. Där räknas antal sammankomster men också antal 

deltagare per sammankomst. Det vore ett mer rättvist system.  

IFK Kumla har också följande synpunkter: 

Under kapitel 2 Allmänna bestämmelser  

Under paragraf 12 står det att ”bidrag beviljas inte för verksamhet som kommunen 

redan finansierar eller lämnar andra bidrag till via avtal eller bidragssystem. 

Skötselavtal undantas från denna bestämmelse”. Med den skrivelsen skulle 

föreningar som erhåller elitstöd eller marknadsföringsbidrag från kommunen stå 

helt utan föreningsbidrag. Det hoppas vi inte är tanken utan att den skrivelsen 

kan göras om. 

Under paragraf 13 står det att ”bidrag beviljas inte till verksamhet som finansieras 

genom bidrag från Svenska kyrkan eller Region Örebro län”. Den skrivelsen tolkar 

vi som att om en förening har ett samarbetsavtal med Svenska kyrkan så står den 

föreningen helt utan föreningsbidrag. Den skrivelsen bör också förtydligas med 

vad man egentligen menar. Föreningar som har samarbetsavtal med Svenska 
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kyrkan bör även vara beviljade föreningsbidrag anser vi. 

 

IFK Kumla välkomnar att kommunen arbetar med att utveckla bidragssystemet. 

Däremot kan inte kommunens syfte vara att så kraftigt reducera bidraget till 

stora föreningar med många aktiva barn och ungdomar. Tjänstepersoner på 

kultur- och fritid har menat att föreningar också kan söka projektpengar. De 

flesta föreningar i Kumla har redan som det är idag svårt att engagera personer 

att ställa upp i sådana projekt. IFK Kumla orkar helt enkelt inte arrangera fler 

projekt och vi vet efter samtal med andra att det även gäller fler föreningar i 

Kumla.  

 

När så mycket pengar fördelas till så många föreningar är det av vikt att 

analysera stödets utformning och betydelse. I det utkast som tjänstepersonerna 

nu kommit med saknas helt en konsekvensanalys av hur förändringen av stödet 

kommer påverka föreningarna och därigenom kommunens syfte med stödet. 

 

Vi hoppas att tjänstepersonerna i Kumla kommun tar detta remissvar i beaktande 

och gör en tydlig analys av nuvarande förslag utifrån de synpunkter vi haft och 

gör om sitt förslag. Stora föreningar med många aktiva medlemmar och med 

många sammankomster ska givetvis också erhålla ett större bidrag än mindre 

föreningar med inte lika många aktiva medlemmar. Vi hoppas också att 

kommunen har en dialog med föreningarna i Kumla innan förslag till beslut tas 

fram. 

Kommentar: Syftet med förslaget till nya regler för föreningsbidrag är att likställa 

bidragsreglerna mellan föreningarna, skapa en tydlig och förutsägbar 

handläggning samt främja aktiviteter framför medlemsvärvning. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-20, § 117, att höja ungdoms- och 

seniortaxan för sporthallar (Kumlaby/Skogstorp/Kumlahallen). Ungdomstaxan 

höjdes från 20kr/timme till 30kr/timme och seniortaxan från 40kr/timme till 

60kr/timme. Taxa för hyra av bollplaner, konstgräsplan, ishall, specialidrottshallar, 

föreningslokaler, gymnastiksalar, specialsalar och simhall beslutades dock bli 

oförändrad.  

Det framgår av varken protokoll, tjänsteskrivelser eller övriga handlingar i ärendet 

att höjningarna motiveras med ökat föreningsbidrag. Skälen till höjningarna av 

senior- och ungdomstaxan för sporthallar uppgavs istället vara att nå en jämnare 

beläggning mellan sporthallar och gymnastiksalar. Detta genom att ge incitament 

till att bedriva viss verksamhet i gymnastiksalar, något som ifall lokalerna är lika 

dyra inte sker.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med detta att uppdra till kultur- 

och fritidsförvaltningen att utreda föreningsbidragen för att likställa 

bidragsreglerna mellan föreningarna. Den budgeterade summan för 

föreningsbidraget räknas upp årligen, men har inte väsentligt utökats sedan 

beslutet. Samtliga handlingar finns att begära ut hos kultur- och fritidsnämnden, 

ärende KFN 2016/351.  
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Inga förändringar av taxorna för sporthallar, bollplaner, konstgräsplan, ishall, 

specialidrottshallar, föreningslokaler, gymnastiksalar, specialsalar och simhall 

genomfördes 2018 och 2019.  

Med anledning av inkomna remissvar kommer kultur- och fritidsförvaltningen 

att se över ersättningsmodellen för barn, unga och personer med 

funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer. 

Allmänna bestämmelser, 12 §, gäller verksamhet. Det innebär att en förening 

även fortsättningsvis kommer att kunna erhålla marknadsföringsbidrag och 

elitstöd, samtidigt som föreningsbidrag förutsatt att det avser olika delar av 

föreningens verksamhet. Detsamma gäller 13 §, Kultur- och fritidsförvaltningen 

noterar att formuleringen är otydlig och kommer därför förtydliga detta.  

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar förslaget om ytterligare dialog med 

föreningarna innan förslag till beslut tas fram och kommer därför sammankalla 

till möte innan ärendet beslutas av kultur- och fritidsnämnden.   

Se bifogad bilaga för överväganden och konsekvensanalys av förslaget. 

Betaniakyrkan Åbytorp  

Vi har tagit del av förslaget gällande föreningsbidrag. 

Vi har under många år fått del av bidraget till vår barn- och ungdomsverksamhet. 

Det har inte handlat om stora summor men har ändå gett en fin signal från 

kommunen om att vårt arbete bland barn och ungdomar i Åbytorp är viktigt och 

behövs. Förutom våra verksamheter finns idag endast Stene IF som erbjuder 

fritidsverksamhet. Det nya förslaget innebär att vi inte får del av något som helst 

bidrag till alla de initiativ som vi står för i Åbytorp som samhälle.  

Konkreta aktiviteter som direkt riktar sig till barn och unga är exempelvis Draget 

med aktiviteter utifrån olika intressen, tonårssamlingar, cirka fem-sju 

lägertillfällen per år för såväl barn, tonår och föräldrar, happenings i form av 

Familjekul, barnteaterföreställningar, lovaktiviteter, satsningar runt jul och påsk 

med mera. Att utesluta en aktör som står för så mycket initiativ och engagemang 

för barn och unga i Åbytorp känns mycket märkligt.  

Vi erbjuder dessutom aktiviteter som inte ställer krav på varken medlemskap 

eller avgift. Vilket gör att vi möter och fångar upp ganska många barn och unga 

som exempelvis inte hittar sin plats i andra aktiviteter, inte har ekonomiska 

möjligheter att delta i dyrare aktiviteter eller har föräldrar som kan skjutsas till 

och från aktiviteter i Kumla. Vår verksamhet är till största delen öppen, vilket gör 

att man lätt kan komma och gå som deltagare. 

Vi upplever att vi har ett stort förtroende i samhället. Vi har ett gott samarbete 

med Stene skola och många föräldrar är tacksamma för att det händer saker på 

hemmaplan i Åbytorp.  

Verksamheten som sker i Kumlas ytterområden är viktig – och vi spelar redan 

roll. Vi skulle gärna se ett ännu större samarbete med kommunen om verksamhet 

i Åbytorp. Lösa samtal finns om detta mot exempelvis gruppen tonår. Det är 

viktigt att det finns bra och vettiga aktiviteter i Åbytorp som gör att yngre 

tonåringar inte behöver åka till Kumla för att hitta mötesplatser. 
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Vi om några har barnkonventionen som grund. Artikel 6 understryker varje 

barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om 

barnets fysiska hälsa utan lyfter också fram den andliga, moraliska, psykiska och 

sociala utveckling och ser det som viktigt att ge barn och unga möjlighet att också 

få bearbeta och komma i kontakt med tro och livsfrågor. Här har vi som kyrka en 

fin möjlighet att lyfta också denna dimension i barn och ungas liv. Att undanta 

religiös verksamhet från att få del av föreningsbidrag tycker vi är fel väg att gå.  

Att bara ge bidrag till åsiktsneutrala föreningar är ingen garanti för att det är just 

det. Idrottsrörelsen har stora problem med att barn slås ut från tidig ålder för att 

man inte platsar i laget eller har det som krävs för att vara med. Inom alla 

föreningar möter barn och unga ledare och människor som kan påverka i olika 

riktningar – på gott och ont. Med det är väl också en stor tillgång att barn och 

unga får möta olika ideella människor med engagemang. All föreningsverksamhet 

är ju dessutom högst frivillig. Det nya förslaget reglerar ju dessutom riskerna för 

det som är direkt olämpligt.   

Vi ser också vår verksamhet som en bra miljö för unga att vara med och påverka, 

ta ansvar och tränas i delaktighet – oavsett om man själv har en tro eller inte. Vi 

har också ett stort internationellt engagemang för människors situation i världen. 

Barn och unga får vara med och se att vi kan göra skillnad. Två konkreta projekt 

vi engagerat oss för är utsatta barn i Sydafrika och romska barns möjlighet till 

skolgång i Serbien. 

Även människor som engagerar sig i en kyrka i Kumla betalar skatt till 

kommunen, pengar som ska komma föreningslivet till godo. Det känns mycket 

märkligt och orättvist att den egna föreningen helt plötsligt inte för del av detta 

längre. 

Det blir uppseendeväckande att en förening vars riksorganisation är godkänd för 

statliga bidrag blir diskvalificerad för att få bidrag av Kumla kommun på skäl som 

svenska regeringen har godkänt.  

Vi anser att religiösa och politiska föreningar även fortsättningsvis ska 

kunna få del av Kumla kommuns föreningsbidrag. Om det finns behov att 

reglera att organisationer med extrema åsikter inte ska kunna fungera så 

kan det regleras i reglementet och inte genom en generell utestängning.  

Kommentar: Det finns en nationell diskussion om huruvida kommuner ska lämna 

bidrag till religiösa föreningar, där olika kommuner gör på olika sätt. Vissa ställer 

krav på att föreningarna ska vara religiöst- och politiskt obundna, medan andra 

inte formulerat något sådant krav för att söka och beviljas bidrag. Debatten har 

framför allt varit aktuell i Göteborgs kommun där en granskning av bidragen 

visade att bidrag betalats ut till religiösa extremistgrupper.  

Problemet berör svårigheter i att granska och på saklig grund avgöra denna typ av 

ärenden, samt att formulera tydliga kriterier för denna bedömning i 

handläggningen. Det vill säga att bevilja en religiösbunden förening, men inte en 

annan, utan att bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip 

(Kommunallagen 2017:725, 3 §) eller förvaltningslagens krav på opartiskhet 

(Förvaltningslag 2017:900, 32 §).  Vill politiken fortsättningsvis lämna bidrag till 

denna typ av organisationer föreslår förvaltningen att särskilda riktlinjer tas fram 
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för att hantera dessa för att på ett bättre sätt hantera den problematik som kan 

uppstå. 

AGA BTK 

YTTRANDE NYTT REGLEMENTE FÖRENINGSBIDRAG KUMLA KOMMUN. 

AGA BTK, styrelsen, möte den 8 maj 2019, vill framföra följande synpunkter; 

Målsättning och tanken med förslaget är i stort sett bra men rent ekonomiskt är 

det för AGA BTK dåligt gentemot dagens bidragssystem, se punkt; 6, 8, 9, 10. Vi 

tror att detta gäller även övriga idrottsföreningar i Kumla kommun.  

1. Utgångspunkter, bra.  

2. Stödformer, bra.  

3. Bidragsberättigade organisationer, bra.  

4. Allmänna bestämmelser, bra.  

5. Ärendehanteringsprocessen, bra.  

6. Bidragsformer, i stort sett är det bra att det är aktivitetsbaserat MEN vi 

behåller hellre det nuvarande bidragssystemet OM INTE bidragsnivåer höjs 

enligt nedan föreslagna summor.  

7. Startbidrag, bra.  

8. Grundbidrag är för litet, bör uppgå till 4000 kr.  

9. Aktivitetsbidraget för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer 

är för litet, bör vara 90 kr/sammankomst.  

10. Aktivitetsbidraget för seniorer är också för litet, bör vara 40 

kr/sammankomst.  

11. Projektbidrag, bra.  

12. Evenemangsbidrag, bra.  

13. Utbildningsbidrag, bra.  

14. Lokalkostnadsbidrag, bra.  

Kommentar: Med anledning av inkomna remissvar kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen att se över ersättningsmodellen för barn, unga och personer 

med funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer. Då kultur- och 

fritidsnämnden har en begränsad summa att fördela bedöms det dock inte 

aktuellt att höja grundbidraget. 

Somaliska kvinnor och ungdomars förening 

Hej! 

Vi har läst genom nya regler för föreningsbidraget och vi tycker att det är bra. 

Mvh  

Somaliska kvinnor och ungdomar förening  
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Naturskyddsföreningen 

Svar till Kumla kommun angående föreningsbidrag. 

1. När det gäller grundbidrag anser vi att storleken på detta bör sättas till 

föreningens storlek. I vårt fall anser vi att det borde vara 4.000 kronor. 

2. När det gäller aktivitetsbidrag för seniorer har det angivits 20 kr per 

sammankomst. 

Under året har vi ca 40 sammankomster när detta skulle kunna vara 

aktuellt. Det skulle innebära  ett bidrag på 40 x 20  = 800 kronor.  Då tar 

man inte hänsyn till hur många personer det rör sig om vid varje träff.  En 

sammankomst rör sig i regel om 3-8 timmar. Antalet personer kan vara 

från 4 till 15 vid varje träff.  20 kronor är ingen- 

ting i dagens penningläge för en träff för 10 personer som omfattar 4 

timmar. 

Vårt förslag är 50 kronor för vår del  och det skulle i så fall innebära på 

årsbasis 

             40 (ca) x 50 kr = 2.000 kronor. 

3. När det gäller lokal så ha vi endast en lokal som vi kan få pengar för och 

det är el.avgifter  ca 2.280 kronor x 60% = 1400 kronor. Var tredje år kan 

tillkomma sotning och brandskyddskontroll ca 1.800 kronor x 60%  = 

1100 kronor. 

4. Ev. kan det vid något tillfälle tillkomma någonting gällande utbildning. 

Ofta betalas detta centralt av vår riksorganisation. 

Summa av ovanstående blir enligt ert förslag (2000 + 800 + 1400  = 4200 kr)  

Enligt vårt förslag  (4.000 + 2000 + 1400 = 7.400 kr). 

Eftersom vi idag har ett bidrag på 9.000 kronor så blir detta i stort halverat med 

ert förslag medan vårt förslag minskar med 1600 kronor. 

Båda förslagen kan dock höjas med att vi får ett bidrag till försäkringen av vårt 

fågeltorn vid sjön Igeln , beläget i Hallsbergs kommun men till vissa delar och då i 

synnerhet  den sista reparationen har bekostas av Kumla Fastigheter AB.  

Försäkringskostnaden per år är på ca 2000 kronor, 60% = 1200 kronor. 

Räknar vi sedan med sotning och brandskyddskontroll var tredje år så motsvarar 

detta ca 400 kronor per år. 

Detta skulle innebära att ert förslag ökar 4.200 kronor med 1200 kronor  och 400 

kronor till 5.800 kronor per år medan  vårt förslag  blir 7400 kronor  + 1200 kr + 

400 kr  = 9.000 kr vilket motsvarar det bidrag som vi har i dagsläget. 

Slutsatsen innebär att går ni på vårt förslag när det gäller ökning av grundbidrag  

och aktivitetsbidrag  samt möjligheten av att få hjälp med försäkringskostnaden 

trots annan kommun så kan vi vara nöjda.  

Går vi på ert förslag så ser ni att det blir en avsevärd minskning av vårt bidrag 

och då måste man ställa sig frågan varför då verksamheten är lika i båda fallen? 
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Kommentar: Med anledning av inkomna remissvar kommer kultur- och 

fritidsförvaltningen att se över ersättningsmodellen för barn, unga och personer 

med funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer. Då kultur- och 

fritidsnämnden har en begränsad summa att fördela bedöms det dock inte 

aktuellt att höja grundbidraget. 

Då föreningen enligt allmänna bestämmelser, 1 §, ska ha sitt säte i Kumla kommun 

bedöms det inte aktuellt att lämna bidrag för lokaler förlagda utanför kommunen. 

Om lokalen är av sådan central betydelse för föreningens verksamhet bör 

föreningen istället vara verksam i den aktuella kommunen.  

Grundprincipen är att alla föreningar ska kunna söka alla bidrag, med 

undantag för lokalkostnadsbidraget som är avsatt föreningar vars verksamhet 

inte kan bedrivas i lokaler som tillhanda hålls av Kumla kommun. Det innebär 

att Naturskyddsföreningen utöver de i yttrandet angivna bidrag, kommer 

kunna söka projekt- och evenemangsbidrag.  

Det nuvarande bidragssystemet saknar enhetliga fördelningsprinciper, vilket 

bidrar till att olika typer av föreningar bedöms utifrån olika kriterier. Syftet 

med det föreslagna reglementet är att likställa bidragsreglerna mellan 

föreningarna och skapa en tydlig och förutsägbar handläggningsprocess.  

Ekeby IF, Kumla IBK, IFK Kumla, Yxhults IK, Kumla HC och Kumla 

handbollsförening 

En fråga som vi inom föreningslivet ställer är 

- Vad är syftet med de förändringar i föreningsbidraget, som ligger som 

motion för beslut? 

Föreningsbidraget är en väldigt viktig del av många föreningarnas ekonomiska 

grund och därmed viktigt för barn- och ungdomsverksamheten i Kumla kommun. 

För något år sedan genomförde Kumla kommun en 50-100%-ökning av 

Iokalhyror. Argumentet för det var då att bidraget skulle öka med ungefär samma 

volym, vilket nu helt omkullkastas. 

Vi är ett antal föreningar som välkomnar att kommunen arbetar med att utveckla 

bidragssystemet och möjligheten att ansöka om projektpengar, men ser att 

förslaget som ligger kommer missgynna de föreningar som har många aktiva 

utövare och därigenom riskera att motverka Kumla kommuns syfte med 

detsamma. Vi har fått till oss att det finns föreningar som idag inte bedriver den 

verksamhet som man får bidrag för. Om kommunen misstänker att föreningar 

inte uppfyller alla krav för de bidrag man får som förening, åligger det 

kommunen att agera och utreda om det föreligger ett bidragsfusk. Det åligger 

även kommunen att kontrollera att föreningar som får kommunala bidrag 

uppfyller alla kriterier som kommunen själva ställt som krav för att man ska 

kunna få bidrag, exempelvis såsom öppenhet, att alla får vara med, att man 

försöker att efterleva jämställdhet, följa barnkonventionen mm. 

När så mycket pengar fördelas till så många föreningar är det av vikt att 

analysera stödets utformning och betydelse. I det utkast som tjänstemännen nu 
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kommit med saknas helt en konsekvensanalys av hur förändringen av stödet 

kommer påverka föreningarna och därigenom kommunens syfte med stödet. 

Vi anser att det bör vara angeläget att lyssna på föreningarnas åsikter om stödet 

och om vad det ska används till. Vi tycker att förslaget borde bygga på att stödja 

nedan aspekter. 

Att bidra till drift och utveckling av: 

- Föreningar som är öppna för alla, utan krav på kunskaper. 

- Föreningar verksamma inom idrotter som innebär låg ekonomisk 

investering för målsmän. 

- Föreningar som satsar på och aktivt arbetar med att representera både 

pojk- och flicklag. 

- Föreningar som attraherar barn och ungdomar att mötas genom fysisk 

aktivitet, där alla barn och ungdomar får delta på sina villkor. 

- Föreningar som bedriver verksamhet som tilltalar många utövare. 

- Föreningar som bedriver verksamhet där mångfald och integration är 

ledord. 

- Föreningar vars verksamhet aktivt värnar om mångfald inom Iedar- och 

styrningsfunktioner. 

Vi önskar att tjänstemännen i Kumla kommun tar detta remissvar i beaktande 

och gör en tydlig analys av nuvarande förslag utifrån de punkter som nämns i 

texten ovan. 

Vårt förslag är att det finns den koppling mellan antal aktiviteter och antal 

deltagare som grund för föreningsbidraget. 

Kommentar: Syftet med förslaget till nya regler för föreningsbidrag är att likställa 

bidragsreglerna mellan föreningarna, skapa en tydlig och förutsägbar 

handläggning samt främja aktiviteter framför medlemsvärvning.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-20, § 117, att höja ungdoms- och 

seniortaxan för sporthallar (Kumlaby/Skogstorp/Kumlahallen). Ungdomstaxan 

höjdes från 20kr/timme till 30kr/timme och seniortaxan från 40kr/timme till 

60kr/timme. Taxa för hyra av bollplaner, konstgräsplan, ishall, specialidrottshallar, 

föreningslokaler, gymnastiksalar, specialsalar och simhall beslutades dock bli 

oförändrad.  

Det framgår av varken protokoll, tjänsteskrivelser eller övriga handlingar i ärendet 

att höjningarna motiveras med ökat föreningsbidrag. Skälen till höjningarna av 

senior- och ungdomstaxan för sporthallar uppgavs istället vara att nå en jämnare 

beläggning mellan sporthallar och gymnastiksalar. Detta genom att ge incitament 

till att bedriva viss verksamhet i gymnastiksalar, något som ifall lokalerna är lika 

dyra inte sker.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med detta att uppdra till kultur- 

och fritidsförvaltningen att utreda föreningsbidragen för att likställa 

bidragsreglerna mellan föreningarna. Den budgeterade summan för 
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föreningsbidraget räknas upp årligen, men har inte väsentligt utökats sedan 

beslutet. Samtliga handlingar finns att begära ut hos kultur- och fritidsnämnden, 

ärende KFN 2016/351.  

Inga förändringar av taxorna för sporthallar, bollplaner, konstgräsplan, ishall, 

specialidrottshallar, föreningslokaler, gymnastiksalar, specialsalar och simhall 

genomfördes 2018 och 2019. 

Det finns inga misstankar om att föreningar inte bedriver den verksamhet de idag 

får bidrag för.  

Av förslaget till nya regler för föreningsbidrag, allmänna bestämmelser, 7 och 9 §§, 

framgår att föreningarna för att vara bidragsberättigade ska bedriva verksamhet 

där amatörer och allmänhet kan delta, samt vara öppen för alla. Det bedöms inte 

vara aktuellt att lägga till ett krav att verksamheten ska vara utan krav på 

förkunskaper. Detta eftersom det bedöms motverka den målsättning som anges i 

kultur- och fritidsprogrammet att främja aktivitet hela livet. För att åstadkomma 

detta krävs aktiviteter för så väl nybörjare som på fortsättningsnivå. De allmänna 

bestämmelserna anger dock att bidraget riktar sig till amatörverksamhet och inte 

professionell verksamhet och elitsatsningar. 

Eftersom bidragsreglerna ska kunna tillämpas på så väl idrottsföreningar, som 

kultur- och fritidsföreningar bedöms det inte aktuellt att infoga en särskild 

skrivning om idrott. Enligt kultur- och fritidspolitiska programmet ska kultur- och 

fritidsnämnden erbjuda ett brett och stimulerande utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter. Då behövs olika typer av föreningar, inte enbart de ”som innebär 

en låg ekonomisk investering för målsmän”. Det bedöms därmed inte vara befogat 

att infoga en skrivning gällande detta i reglementet, eftersom den skulle motverka 

denna målsättning. Detsamma gäller den föreslagna principen om att gynna 

”föreningar som bedriver verksamhet som tilltalar många utövare”.  

Av allmänna bestämmelser 9 §, framgår krav på jämställdhet- och mångfald. 

Bestämmelsen bedöms uppfylla den föreslagna principen om att främja ”föreningar 

som satsar på och aktivt arbetar med att representera både pojk och flicklag”. Då 

den föreslagna principen endast är applicerbar på idrottsrörelsen bedöms den inte 

vara aktuell att infoga i det nya reglementet för föreningsbidrag.  

Den föreslagna principen om att främja ”föreningar som attraherar barn och 

ungdomar att mötas genom fysisk aktivitet”, bedöms vara uppfyllt av 

bidragsformerna och aktivitetsbidraget för barn, unga och personer med 

funktionsvariationer. Eftersom bidragsreglerna ska tillämpas för så väl 

idrottsföreningar som kultur- och fritidsföreningar bedöms det inte aktuellt att 

infoga principen ytterligare i reglementet.  

Av allmänna bestämmelser 8 och 9 §§ framgår att föreningen i sin verksamhet ska 

beakta barnkonventionen, samt att ingen ska utsättas för negativ särbehandling på 

grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessa principer 

bedöms uppfylla den föreslagna principen om att främja verksamhet ”där alla barn 

och ungdomar får delta på sina villkor”.   

De föreslagna principerna om att främja föreningar ”som bedriver verksamhet där 

mångfald och integration är ledord” samt ”vars verksamhet aktiv värnar om 
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mångfald inom ledar och styrfunktioner” bedöms vara inkluderade i allmänna 

bestämmelser, 9 §.  

Med anledning av inkomna remissvar kommer kultur- och fritidsförvaltningen 

att se över ersättningsmodellen för barn, unga och personer med 

funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer. 

 Se bifogad bilaga för överväganden och konsekvensanalys av förslaget. 

Friluftsfrämjandet 

Synpunkter på Regler för föreningsbidrag. 

Friluftsfrämjandet Kumla lokalavdelning avger följande synpunkter på 

rubricerat förslag. 

Utgångspunkter för nytt reglemente för föreningsbidrag anger att visionen är 

”Liite bättre” där Kumla kommun genom att växa smart, satsa på barn och unga 

etc ständigt förbättrar levnadsvillkoren för våra medborgare vilket kan styra 

valet av bostadsort. 

Enligt vår mening sker då satsningar på hela familjen och dess fritidssatsningar.  

Av de bidragsformer som anges i förslaget kommenteras följande: 

*Grundbidrag: Ett grundstöd till föreningar för den årliga verksamheten. 

Här borde en liten differentiering göras där storleken på föreningars 

medlemsantal  har  viss betydelse. 

*Aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer. 

Bidragsbeloppet för sammankomst anges till 45 kr. Detta är alldeles för lågt, 450 

kr per sammankomst vore rimligare.  

Med syftning till Utgångspunkter för nytt reglemente  står att föreningsliv finns 

som verksamhetsspecifik viljeinriktning och det ska värna om allas lika 

möjligheter. Där står att en särskild prioriterad målgrupp är barn och unga men 

det anges i kriterierna att sammankomster avser barn och ungdomar mellan 7 – 

25 år. Alltså exkluderas en stor del av de barn som ingår i familjerna. 

Friluftsfrämjandet har stor verksamhet för förskolebarn med Knopp, Knytte och 

Skogsmulle. Här grundläggs barns vana, intresse, kunskaper och arbete för natur 

och miljö. Där finns ingen tävlingsverksamhet. Hela denna verksamhet undantas 

från aktivitetsbidrag med liggande förslag. 

-Vi föreslår en nedre åldersgräns som är oförändrad mot nu rådande.  

*Aktivitetsbidrag för seniorer. 

Bidragsbeloppet för sammankomst anges till 20 kr. Detta är alldeles för lågt, 200 

kr per sammankomst vore rimligare.  

*Utbildningsbidrag. 



 33(40) 

Det är viktigt med utbildningar, för kompetensutveckling och allra viktigast att 

kunna utbilda nya ledare. Ledarutbildningar är mer kostsamma och är ofta 

förlagda på annan ort varför resekostnader tillkommer. Beloppet 5 000 kr per år 

är för lågt. 

*Lokalkostnadsbidrag. 

Friluftsfrämjandets verksamheter bedrivs ute i naturen. Föreningen har med 

finansiering även från landstinget och Kumla kommun byggt och sköter nu ett 

Vildmarksläger vid Tisaren i Hallsbergs kommun. Här finns en viss årlig kostnad. 

Bokning av lägret sker via fritidskontoret och anläggningen nyttjas även av 

skolor och allmänhet. Enligt kriterierna ska lokalen vara belägen i Kumla 

kommun och frågan blir: kan föreningen utnyttja detta bidrag? Syftet är att ge 

Kumlas invånare möjlighet att nyttja lägret för rekreation och få närhet till 

naturlig sjö som Kumla kommun saknar.  

En fråga angående kombinationer av bidrag där det står att Aktivitetsbidrag för 

barn och ungdom kan inte kombineras med aktivitetsbidrag för äldre och vice 

versa. Betyder det att föreningen är klassad som endera barn- och 

ungdomsförening eller en seniorförening eller kan en förening vara 

åldersövergripande och söka bidrag för skilda delar av sin verksamhet ? 

Slutligen kan konstateras att detta förslag medför en mycket stor ökning av det 

administrativa arbetet för föreningarna där det är allt svårare att rekrytera 

ideella personer som är villiga att ingå i styrelser. Inom föreningslivet prioriteras 

aktiviteterna. 

Även kommunen kommer att få en stor administrativ belastning genom detta 

förslag. 

Kommentar: Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat föreningarnas 

ekonomiska redovisning och inte funnit stöd för påståendet att högre medlemsantal 

innebär ökade administrativa kostnader i den omfattningen att det motiverar ett 

högre bidrag. Sådana eventuella förhöjda kostnader bör vidare kompenseras med 

ökade medlemsintäkter. Förvaltningen bedömer därmed att det inte är aktuellt att 

se över fördelningsmodellen för grundbidraget. 

Den föreslagna ersättningsnivån för aktivitetsbidragen baserar sig på andra 

kommuners ersättningsnivåer, som ligger mellan 20-45 kr per aktivitet. Samt 

utifrån kultur- och fritidsnämndens budget för föreningsbidrag. Om 

aktivitetsbidragen skulle höjas enligt förslaget i yttrandet, skulle budgeten för 

föreningsbidrag behöva öka med uppskattningsvis 320 % (5,7 mkr). Om alla andra 

bidragsformer stryks krävs en ökning av budgeten med 265 % (4,7 mkr). Kultur- 

och fritidsförvaltningen bedömer därför inte att en sådan höjning är genomförbar 

utifrån givna ekonomiska förutsättningar. En höjning enligt förslaget bedöms inte 

heller motiverad mot bakgrund av omvärldsbevakningen.  

Mot bakgrund av forskningen2 bedömer förvaltningen att inte är aktuellt att sänka 

åldern för aktivitetsbidraget. Då studier indikerar att tidig och många aktiviteter 

                                                             

2 Ulf Blomdahl, forskningsprojekt Ung Livsstil 
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för barn i tidig ålder, generellt leder till uttröttning och ”mättnad” hos deltagarna. 

Som tenderar att i högre utsträckning avbryta sitt engagemang i tidiga tonåren. 

Om ambitionen är ett varaktigt engagemang är det därför inte fördelaktigt att 

stimulera aktivitet för mindre barn.  

Åldern för aktivitetsbidraget är fortfarande förhållandevis låg utifrån forskningens 

resultat, men anpassas nu till en nivå i linje med övriga kommuner. Föreningar som 

arrangerar verksamhet för barn yngre än sju år kan fortsättningsvis söka så kallat 

projektbidrag. Detta bidrag omfattar emellertid inte löpande verksamhet, utan 

avser aktiviteter som äger rum under en begränsad period och har ett påförhand 

definierat mål. Sänks åldern ytterligare blir det vidare mindre medel per aktivitet 

som kan fördelas. 

Då kultur- och fritidsnämnden har en begränsad summa att fördela i 

föreningsbidrag finns det enligt nuvarande budgetförutsättningar inte utrymme att 

öka utbildningsbidraget ytterligare. Kultur- och fritidsförvaltningen vill 

understryka att det är ett bidrag till föreningarna vilket inte kan eller avser 

helfinansiera hela eller delar av föreningens verksamhet.  

Föreningen kan inte beviljas bidrag för lokaler utanför kommungränsen enligt 

nuvarande förslag till föreningsbidrag. Huvudprincipen är att bidrag kan sökas och 

beviljas för verksamhet och lokaler i Kumla kommun.  

Skrivningen om aktivitetsbidragen gäller för den specifika aktiviteten. Föreningen 

kan med andra ord söka och beviljas så väl aktivitetsbidrag för barn, unga och 

personer med funktionsvariationer, samt aktivitetsbidrag för seniorer. Dock betalas 

inte bidragen ut för samma aktivitet enligt förslaget, det vill säga om både barn och 

seniorer deltar på aktiviteten kan endast ett av bidragen erhållas. Se  14 §, 

allmänna bestämmelser.  

Det är korrekt att den administrationen kommer att öka i och med det nya 

reglementet för så väl kommunen som för föreningar. Förslaget är en avvägning 

mellan och ena sidan ekonomisk kontroll och styrning, å andra sidan flexibilitet. 

Förslaget som skickats på remiss ligger i linje med andra kommuners reglementen, 

den ökade belastningen bör ur det perspektivet vara genomförbart även i Kumla 

kommun.    
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Bilaga 1 

Konsekvensbeskrivning – Förslag till nytt reglemente för 

föreningsbidrag  

Nuläge  

Föreningsbidraget regleras delvis av kommunallagen (2017:725) och den så 

kallade likställighetsprincipen. Denna princip anger att ”kommuner och landsting 

ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 

(Kommunallagen 2017:725, 3 §).  

Vidare regleras handläggningen av föreningsbidraget av förvaltningslagen, vilken 

bland annat anger att myndigheten, i det här fallet kommunen, ”i sin verksamhet 

ska vara saklig och opartisk” (Förvaltningslag 2017:900, 5 §). Samt att kommunen 

är skyldig att motivera beslut, om det inte är uppenbart obehövligt. Motiveringen 

ska innehålla vilka föreskrifter som tillämpats och vilka omständigheter som 

varit avgörande för beslutet (Förvaltningslag 2017:900, 32 §).  

I dagsläget saknas ett enhetligt bidragssystem för föreningar verksamma i 

kommunen. Kulturavdelningen arbetar efter ett antal grundprinciper vilka anger 

att förening som söker bidrag ska vara verksam i kommunen, vara öppen för alla 

samt vara religiöst- och politiskt obunden. Handläggaren gör därefter en samlad 

bedömning utifrån verksamhetens storlek, samt verksamhetens värde och 

utväxling till kommuninvånarna.  

Bidragen för fritidsavdelningen är i högutsträckning medlemsbaserad, där olika 

föreningar får olika belopp baserat på bidragsberättigad medlem enligt följande: 

- Barn- och ungdomsföreningar – 340kr/medlem + 50kr/medlem för 

ledarutveckling 

- Församlingar – 140kr/medlem + 50kr/medlem för ledarutveckling 

- Fritidsföreningar – 340kr/medlem + 50kr/medlem för ledarutveckling 

- Kulturföreningar – 240kr/medlem + 50kr/medlem ledarutveckling 

- Vuxenföreningar – 240kr/medlem + 50kr/medlem ledarutveckling 

Därutöver får vissa föreningar som handläggs av fritidsavdelningen extra bidrag 

för att t.ex. bedriva verksamhet för personer med funktionsvariationer. 

Föreningarna hos fritidsavdelningen kan också söka lokalkostnadsbidrag, vilket 

uppgår till max 12 000kr per förening och år. Det beslutade bidraget baseras på 

hur ofta föreningen nyttjar lokalen.  

Riktlinjerna som tillhandahålls på kommunens hemsida och som ligger till grund 

för handläggningen anger inte alla bidrag som föreningarna kan söka, eller på 

vilka grunder som beloppen beräknas. Detta gör handläggningsprocessen otydlig 

för så väl handläggare som förening. Det försvårar också rättstillämpningen och 

föreningens möjlighet att överklaga beslutet. Tydligare riktlinjer är därför något 

som efterfrågas av handläggare och föreningsliv.  



 36(40) 

Omvärldsbevakning 

De flesta kommuner ger bidrag till föreningar som är verksamma i kommunen 

och som bedriver verksamhet som kommer kommuninvånarna tillgodo. Oftast 

prioriteras aktiviteter för vissa grupper, som t.ex. barn och ungdomar. 

Bidragssystemet och vilken typ av bidrag föreningarna kan söka varierar från 

kommun till kommun. Vanliga bidragsformer är dock följande: 

- Grundbidrag för att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet   

- Aktivitetsbidrag för arrangerade aktiviteter 

- Lokalkostnadsbidrag för att täcka hela eller delar av kostnaden för 

lokalhyra 

- Utbildningsbidrag för att främja föreningens kompetensutveckling 

Bidragen är i regel förenade med vissa krav, som t.ex. medlemsantal eller 

inriktning på verksamheten. Det är också vanligt att föreningen ska kunna 

uppvisa väsentliga dokument så som verksamhetsplan, stadgar och ekonomisk 

redovisning. Ofta finns krav på att föreningen ska verka efter demokratiska 

principer, vara politiskt och religiöst obundna.  

Bidragen hanteras vanligen av kommunens kultur- och fritidsförvaltning eller 

motsvarande, och söks genom digitala eller fysiska blanketter som tillhandahålls 

av densamma. Vanligtvis ska ansökan undertecknas av föreningens 

firmatecknare som intyg för att uppgifterna i ansökan stämmer.    

Ett vanligt förfarande är att betala bidrag per bidragsberättigad medlem. Detta 

gäller i synnerhet grundbidraget. Liknande bidragssystem återfinns också hos 

myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) samt statligt lokalt 

aktivitetsstöd (LOK) som administreras av Svenska riksidrottsförbundet.  

Det finns i dagsläget diskussion om huruvida det är lämpligt att utforma bidragen 

utifrån medlemsantal. Bland annat visar en studie av svenska 

ungdomsorganisationer att bidragssystemet riskerar att premiera äldre, 

välkända organisationer med trogna medlemmar, framför nya föreningar med 

förhållandevis få medlemmar, men med mycket aktivitet. Det bidrar till 

svårigheter för nya organisationer att växa, och riktar föreningarnas fokus till 

medlemsvärvning framför aktivitet  (CATCH-EyoU, Amnå & Ivarsson 2018).     

Annan forskning på området berör åldersgränsen för föreningsbidraget. Det har 

länge funnits en föreställning om att desto tidigare vi börjar med en aktivitet, 

desto troligare är det att vi fortsätter i vuxen ålder. Att tidigt engagemang bidrar 

till en etablering av god vana och i förlängningen en långsiktig hälsofrämjande 

livsstil. Studier från forskningsprojektet Ung Livsstil, ledd av forskaren Ulf 

Blomdahl, indikerar dock på motsatsen. Det vill säga att desto tidigare vi börjar, 

desto tidigare slutar vi med aktiviteten. Forskarna förklarar detta med den så 

kallade mättnadshypotsen, vilken innebär att ungdomar till följd av deltagande i 

för många aktiviteter eller för hög intensitet i deltagande i tidig ålder blir mättade 

och därför slutar med aktiviteten i tidiga tonåren (Blomdahl m.fl. 20143).  Detta 

                                                             

3 https://www.unglivsstil.org/wp-content/uploads/2019/01/Segrar-föreningslivet.pdf 
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gör att åldersgränsen för föreningsbidraget och i vilken utsträckning aktiviteter 

för mindre barn bör fortsätta stimuleras och subventioneras med offentliga 

medel kan ifrågasättas.   

Det finns också en diskussion om huruvida kommuner ska lämna bidrag till 

religiösa föreningar, där olika kommuner gör på olika sätt. Vissa ställer krav på 

att föreningarna ska vara religiöst- och politiskt obundna, medan andra inte 

formulerat något sådant krav för att söka och beviljas bidrag. Debatten har 

framför allt varit aktuell i Göteborgs kommun där en granskning av bidragen 

visade att bidrag betalats ut till religiösa extremistgrupper. Problemet berör 

svårigheter i att granska och på saklig grund avgöra denna typ av ärenden, samt 

att formulera tydliga kriterier för denna bedömning i handläggningen. Det vill 

säga att bevilja en religiösbunden förening, men inte en annan, utan att bryta mot 

kommunallagens likabehandlingsprincip (Kommunallagen 2017:725, 3 §) eller 

förvaltningslagens krav på opartiskhet (Förvaltningslag 2017:900, 32 §).   

Analys 

Analysen delas upp i två delar, där den första delen innehåller en beskrivning av 

den föreslagna bidragsmodellen och konsekvenser av denna. Den andra delen 

belyser konsekvenser av det så kallade ”nollalternativet”, det vill säga att inga 

förändringar görs av nuvarande bidragsregler. 

Förslaget 

De föreslagna bidragsreglerna baseras på föreningens aktiviteter. Det innebär att 

en förening med förhållandevis få medlemmar, med mycket aktivitet är de som 

främst gynnas av bidraget. Medans föreningar med högt medlemsantal och få 

aktiviteter är de som missgynnas mest. Notera att ett lågt medlemsantal inte 

behöver innebära att endast ett fåtal deltar i aktiviteten, utan aktiviteten kan 

involvera deltagare som inte är formellt anslutna till föreningen enligt 

bidragsreglerna. Ambitionen är att styra föreningarna mot mer aktiviteter, 

snarare än medlemsvärvning.  

Nya föreningar kan enligt förslaget söka ett startbidrag, en möjlighet som även 

finns med nuvarande bidragssystem. Utöver det kan föreningarna söka ett 

grundbidrag, vilket är ett krav för att söka resterande bidrag. Grundbidraget är 

samma för alla och söks en gång årligen. Liknande bidragsformer finns i andra 

kommuner, men är då i regel medlemsbaserade. En sådan form motiveras ofta 

med att större föreningar med högre medlemsantal har högre administrativa 

kostnader. Efter granskning av föreningars tidigare inlämnade ekonomiska 

rapporter har detta emellertid inte kunnat styrkas. Utan kostnaderna är främst 

relaterade till andel aktiviteter. Förvaltningen bedömer därmed inte att det finns 

skäl att utdela högre grundbidrag utifrån medlemsantal. Sådana förhöjda 

kostnader som avses bör också anses kompenserad genom ökade intäkter från 

medlemsavgifter.  

Vidare skulle en medlemsbaserad utformning på grundbidraget gynna 

idrottsföreningar framför kulturföreningar, vilka i högre utsträckning är 

medlemsbaserade. Reglementet skulle därmed frångå projektets utgångspunkt 

gällande enhetlighet och likabehandling.  
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Ett aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer 

föreslås. Bidragsformen är anpassad efter det så kallade LOK-stödet4 och innebär 

bland annat att ålder för bidragsberättigad deltagare (tidigare medlem) höjs från 

4år till 7år. Denna höjning avser dels att harmonisera med LOK-stödet, men 

baseras framför allt på forskning och forskningsprojektet Ung Livsstil. Resultaten 

av dessa studier indikerar att tidig och många aktiviteter för barn i tidig ålder, 

generellt leder till uttröttning och ”mättnad” hos deltagarna. Som tenderar att i 

högre utsträckning avbryta sitt engagemang i tidiga tonåren. Mot bakgrund av 

forskningen saknas stöd att fortsatt subventionera löpande verksamhet för yngre 

barn, om ambitionen är ett varaktigt engagemang.  

Åldern för aktivitetsbidraget är fortfarande förhållandevis låg utifrån 

forskningens resultat, men anpassas nu till en nivå i linje med övriga kommuner. 

Föreningar som arrangerar verksamhet för barn yngre än sju år kan 

fortsättningsvis söka så kallat projektbidrag. Detta bidrag omfattar emellertid 

inte löpande verksamhet, utan avser aktiviteter som äger rum under en 

begränsad period och har ett påförhand definierat mål. Förvaltningen föreslår 

fortsatt bevakning och utvärdering av frågan om åldersgräns för aktivitetsstöd. 

För deltagare med funktionsvariationer anges ingen åldersgräns, vilket motiveras 

med att denna grupp överlag är svår att nå och erbjuds färre möjligheter till 

aktiviteter än normfungerande personer. Aktiviteter för denna målgrupp 

behöver därmed fortsatt stimuleras, vilket också är förenligt med forskning på 

området (Blomdahl m.fl. 20155) samt i enlighet med LOK-stödets utformning. 

Summan för aktivitetsbidraget för barn, unga och personer med 

funktionsvariationer är baserad på andra kommuners nivåer. 

För seniorer över 65år föreslås ett mindre aktivitetsbidrag än för barn, 

ungdomar och personer med funktionsvariationer. Målsättningen är att stimulera 

aktiviteter för äldre, som i lägre utsträckning har förmåga att betala för 

aktiviteter än förvärvsarbetande vuxna. Seniorer är dock ingen av kultur- och 

fritidsnämnden utpekad prioriterad målgrupp likt barn och unga, varför bidraget 

också föreslås vara något lägre. 

Vidare innehåller förslaget ett projektbidrag för tillfällig verksamhet i föreningen. 

Kultur- och fritidsföreningar föreslås få företräde till detta bidrag, då dessa 

föreningars verksamhet i högre utsträckning bedrivs i projektform. Vilket gör att 

de i lägre utsträckning kommer kunna nyttja aktivitetsbidragen. Andra projekt 

som prioriteras är projekt för barn och unga, barnrättsarbete, jämställdhet- och 

mångfaldsprojekt, projekt för att motverka användning av exempelvis alkohol 

och narkotika samt projekt för att minska föreningens påverkan på miljö- och 

klimat. Dessa prioriteringar baseras på kommunövergripande och 

nämndspecifika styrdokument, där bland kultur- och fritidspolitiska programmet 

och Vision Kumla 2025.  

Ett annat bidrag som föreslås är ett så kallat evenemangsbidrag för föreningar 

som arrangerar event som är öppet för allmänheten. Bidraget är nytt och syftar 

                                                             

4 Statligt lokalt aktivitetsstöd 
5 https://www.unglivsstil.org/wp-content/uploads/2019/01/Ung-livsstil-bland-
ungdomar-i-grund-och-gymnasiesärskolan.pdf 
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till att främja och uppmuntra föringar att genomföra evenemanget genom att 

säkra upp en eventuell förlust. 

Vidare föreslås ett utbildningsbidrag. Bidraget uppgår till 5 000kr per förening 

och år, och är likt grundbidraget oberoende av antalet medlemmar. Syftet är 

framförallt att uppnå likabehandling mellan olika typer av föreningar. 

Medlemstäta organisationer har dessutom i regel möjlighet att inhämta 

ytterligare utbildningsbidrag från riksförbunden och kompenseras därmed för 

eventuellt ökade utbildningskostnader. 

En höjning av lokalkostnadsbidraget föreslås från 12 000kr till 50 000kr per 

förening och år, dock max 60 % av lokalkostnaden. Syftet med 

lokalkostnadsbidraget är framför allt att kompensera de föreningar som till följd 

av verksamhetens karaktär inte kan bedrivas i någon av kommunens 

anläggningar eller lokaler, vilka är subventionerade. Beloppet baseras på andra 

kommuners bidragsmodeller, men ligger fortfarande något lågt i jämförelse. 

Istället för ännu högre lokalkostnadsbidrag föreslås dock att dessa återstående 

resurser avsätts till aktivitets- och projektbidrag. 

Lokalkostnadsbidraget föreslås inte längre vara baserad på föreningens 

nyttjande av lokalen som tidigare. Detta eftersom hyreskostnaden som 

huvudregel redan är baserad på detta. Det bedöms därför inte finnas skäl att 

behålla nuvarande modell.  

De föreslagna bidragsreglerna tillhandahåller tydligare riktlinjer för 

handläggningen än nuvarande regelverk, vilket bedöms göra bidragsprocessen 

mer rättssäker och förutsägbar för bidragsmottagarna. Handläggningen bedöms 

bli mindre personberoende och därmed mer rättvis. Tydliga riktlinjer bedöms 

öka effektiviteten i bidragsprocessen när handläggare i lägre utsträckning 

behöver göra egna tolkningar.   

Förslaget utesluter dock församlingar och andra religiöst baserade föreningar, 

vilka enligt nuvarande regelverk får bidrag. Vill kommunen fortsättningsvis 

lämna bidrag till denna typ av organisationer föreslås att särskilda riktlinjer tas 

fram för att hantera dessa för att på ett bättre sätt hantera den problematik som 

kan uppstå.  

Andra föreningar som inte kan söka bidrag, utöver grundbidraget, enligt förslaget 

är så kallade lokalhållande föreningar. Det vill säga föreningar som får bidrag för 

att tillhanda hålla mötesplatser utanför centralorten. Förvaltningen föreslår att 

kommunen istället för bidrag, tecknar avtal med dessa föreningar. Vilket 

underlättar för så väl föreningar som för handläggningarna. Detsamma gäller 

föreningar som får bidrag för att hålla muséer öppna under sommartid, samt 

riksteaterföreningen vars verksamhet inte omfattas av det föreslagna 

regelverket.   

Vidare innehåller förslaget eventuellt problematik för föreningar som arrangerar 

exempelvis lajv eller e-sport, vilka ofta är tillfälliga föreningar som endast 

existerar under en mycket begränsad tid och därför saknar 

organisationsnummer. Förslaget föreslås därför gå på remiss till 

samlingsorganisationen för e-sport, Sverok, för att vidare bedöma konsekvenser 

och möjliga lösningar för denna typ av verksamhet.  
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Ansökningstiden föreslås vara två gånger per år, och samspelar med LOK-stödet i 

syfte att underlätta för föreningarna. Två ansökningstider innebär förvisso att 

handläggningsarbetet fördelas på två perioder, vilket därmed riskerar att minska 

den ekonomiska kontrollen. Detta bör dock kunna lösas med tydlig fördelning av 

resurserna mellan perioderna. Förslaget innehåller dessutom en klausul som 

innebär att bidragen inte kan överstiga den av fullmäktige och nämnden 

tilldelade summan, och att kommunen i sådana fall förbehåller sig rätten att 

minska det ansökta bidraget även om den sökande föreningen i övrigt uppfyller 

villkoren.  

Förslaget till ny bidragsmodell kommer innebära att vissa föreningar kommer få 

kraftigt minskade anslag. Utifrån den ekonomiska granskningen är dock 

bedömningen att merparten av föreningarna kommer att klara omställningen 

utan större ansträngningar. För vissa föreningar kommer den nya modellen 

däremot kräva förändringar av verksamheten, antingen genom förändrad 

aktivitet, sänkta ledarvoden eller höjda medlemsavgifter. 

För andra föreningar kommer den nya modellen innebära höjda intäkter. Detta 

gäller i synnerhet föreningar med mycket verksamhet.  

Den föreslagna modellen har prövats mot andra kommuners 

fördelningsmodeller. Resultatet visar att den föreslagna modellen skapar ett 

likvärdigt utfall när modellerna prövas mot föreningarna. Bedömningen är 

därmed att den minskningen av bidrag som modellen medför för vissa föreningar 

bör kunna hanteras.  

Nollalternativet 

De otydliga riktlinjerna som förvaltningen idag arbetar utifrån riskerar 

rättssäkerheten i handläggningen. Oklarheter i beräkningsmodeller och 

skillnaderna mellan förvaltningens avdelningar kan inte bedömas uppfylla 

kraven i kommunallagen eller förvaltningslagen. På sikt riskerar det att urholka 

förtroendet för kommunen och försvåra samverkan mellan den offentliga 

verksamheten och ideella sektorn. Kortsiktigt finns risk för rättstvist och 

skadestånd vid ett eventuellt överklagande.  

Beräkningsmodellerna och avsaknaden av desamma minskar dessutom 

kommunens möjlighet till ekonomisk kontroll och uppföljning. Avsaknaden av 

tydliga motkrav på föreningarna minskar även kontrollen av hur de offentliga 

resurserna används. Samt kommunens möjligheter att aktivt stimulera olika 

delar och verksamheter inom föreningslivet som anses särskild vikt för 

kommunens invånare.  

Detta framkommer inte minst vid stickprovskontroller av föreningarnas 

ekonomiska redovisning. Där föreningar som till följd av höga medlemsantal 

beviljats höga bidra, inte förbrukar medlen. Den nuvarande modellen riskerar 

således till att bidrag som betalas ut stannar på bankkonton. Detta gäller givetvis 

inte alla föreningar, men är den generella bild som framträder av granskningen.  

    

 


