
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestämmelser för kommunalt föreningsstöd  
GRUNDBESTÄMMELSER för stöd ur Helsingborgs Stads anslag till ungdoms-, pensionärs- och 

handikapporganisationer gällande från och med den 1 januari 2023 enligt idrotts- och fritidsnämndens beslut den 

14 december 2022. 

 

 Allmänna villkor och kriterier 

 
1.1. Formella villkor för ansökan 

- Föreningen är bidragsberättigad i Rbok. 
- Föreningens verksamhet är planerad och bedrivs kontinuerligt under året och inte enbart under 

enskilda veckor och skollov.  
- Föreningen får inte ekonomiskt stöd från annan förvaltning inom Helsingborgs stad eller annan 

extern part för samma aktivitet eller verksamhet. 
- Styrelsen har eller kommer under året att genomgå stadens utbildning för föreningar. 
- Ansökan om stöd ska undertecknas av behörig firmatecknare i föreningen  

(kan ske digitalt). 
- Föreningen ska vara fri från en förfallen skuld för skatter och annan skuld både hos Skatteverket, 

Kronofogdemyndigheten och Helsingborg stad (mindre skuld av typen fordonsskatt för enstaka 
fordon kan accepteras). 

- Föreningen får inte vara försatt i konkurs eller vara föremål för insolvens- eller 
likvidationsförfaranden. 

- Föreningen är ansluten till en godkänd riksorganisation för verksamheter inom idrotts- och 
fritidsnämndens uppdrag om att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar ett fysiskt aktivt liv och 
en socialt hållbar livsstil.  

- Föreningen ska kunna redovisa sitt medlemsantal i en medlemsförteckning vid eventuell 
granskning. I medlemsförteckning ska det framgå medlemmens för- och efternamn, födelsedata 
och betald medlemsavgift.  

- Utbetalda bidrag baseras endast på medlemmar som är folkbokförda i Helsingborg stad. 
- Beviljat bidrag kan återkallas om bidrag sökts på felaktiga grunder, om bidrag inte används i 

enlighet med beslut eller om felaktigheter uppstått vid handläggning av bidraget på 
fritidsförvaltningen. 

 
1.2. Demokrativillkor 

- Föreningen har öppen antagning av medlemmar. Av stadgarna framgår vem som kan bli medlem 
och hur medlemmar antas. Om en förening genomför selekteringar eller toppningar som anses 
kränkande eller diskriminerande kan det vara skäl för uteblivet bidrag och taxa. 

- Föreningen är inkluderande, det vill säga motverkar diskriminering enligt diskrimineringslagen.  
- Föreningen värnar om enskildas grundläggande fri- och rättigheter och principen om alla 

människors lika värde. 
- Föreningen främjar genom sitt arbete förståelsen för ett demokratiskt styrelseskick. 
- Föreningens verksamhet bedrivs med respekt för barns rättigheter enligt barn-konventionen. Där 

barn kan vara aktiva efter sina egna förutsättningar. 
- Föreningens verksamhet, i den del den riktar sig till barn och unga, ska bedrivas i en  

miljö som är fri från alkohol, tobak, narkotika och doping. 
- Föreningens verksamhet får i övrigt inte strida mot svensk lag. 

 

 

 

 



 

 

1.3. Stöd till förening och organisation med ungdomsverksamhet  
 För att räknas som ungdomsorganisation krävs minst 25 aktiva medlemmar i åldern 7–20 år. 
 En aktiv medlem är mellan 7–20 år, har betalat medlemsavgift och deltagit i föreningens aktiviteter 

vid minst 10 tillfällen under ett kalenderår. Aktiviteterna ska vara registrerade i Rbok. 
 Deltagare som endast medverkar vid tillfälliga aktiviteter till exempel lovverksamhet och övriga 

projekt kan inte räknas in i antalet aktiva medlemmar.  

 

1.4. Pensionärsorganisationer  
 Stöd utgår till sammanslutning av pensionärer, som anordnar verksamhet för pensionärer. 

 

1.5. Föreningar med verksamhet för personer med funktionshinder 
 Stöd utgår till föreningar och organisationer i Helsingborgs stad anslutna till De Handikappades 

Samarbetskommitté (DHS).  

 
1.6. Närvarorapportering  
 
 Närvarorapportering i Rbok eller externt närvarosystem utgör underlag för samtliga 

bidragsansökningar.  
 Bidrag som betalas ut baserat på en förenings medlemsantal avläses från förenings 

närvarorapportering.  
 Närvarorapportering sker två gånger per år i samband med ansökan av aktivitetsstöd. 
 Förening som inte skickar in sin närvarorapportering kan inte erhålla bidrag eller subventionerad 

taxa. 

 
1.7. Behandling av för sent inkomna ansökningar  
Ansökan ska ha inkommit till skol- och fritidsförvaltningen senast sista ansökningsdagen enligt 
respektive bidrag. Kompletteringar av ansökan kan ske efter godkännande av handläggare för 
föreningsstöd.  
För sent inkomna ansökningar kan avslås.  

 

1.8. Startbidrag för nybildad förening  
Bestämmelsernas allmänna kriterier ska vara uppfyllda för att startbidrag ska kunna erhållas.  
Startbidraget är 5000 kronor och stödet ska underlätta bildandet av ny förening samt göra det lättare 
för föreningen att driva verksamhet de första sex månaderna.  
Föreningen måste ha varit verksam i minst sex månader för att vara berättigad till övriga bidrag. 
Startbidrag betalas endast ut till föreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet inom idrott- och 
fritidsnämndens uppdrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Stöd till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet 
 

2.1 Verksamhetsstöd  
Stödet ger enskilda ungdomsorganisationer möjlighet att utveckla föreningens ungdomsverksamhet i 
åldern 7–20 år. Ansökan om verksamhetsstöd görs senast 30 april i Rbok.   
 
Nivå 1 
Har 100 aktiva medlemmar i åldern 7–20 år under ett kalenderår. 
Berättigas 100 000 kronor efter inrapportering av närvaro i Rbok. 
 
Nivå 2 
Har 251–350 aktiva medlemmar i åldern 7–20 år under ett kalenderår.  
Berättigas 200 000 kronor efter inrapportering av närvaro i Rbok. 
  
Nivå 3 
Har 351–800 aktiva medlemmar i åldern 7–20 år under ett kalenderår.  
Berättigas 350 000 kronor efter inrapportering av närvaro i Rbok. 
 
Nivå 4 
Har mer än 800 aktiva medlemmar i åldern 7–20 år under ett kalenderår.  
Berättigas 450 000 kronor efter inrapportering av närvaro i Rbok.  

 
2.2 Aktivitetsstöd  

Stöd utgår för sammankomst med deltagare som är folkbokförda i Helsingborg, i åldern 7–20 år, under 
följande förutsättningar:  
 Att sammankomsten är planerad och kontinuerlig, det vill säga beslutad av styrelsen, 

föreningsmöte och liknande.  
 Att minst tre personer deltar varav 1 ledare.  
 Att sammankomsten omfattar minst en timme.  
 Att den inte anordnats i inkomstbringande syfte.  
 Stöd utgår ej för aktiviteter som anordnas i samband med skolverksamhet. 

 
Stöd utgår för sammankomst med deltagare i åldern 65+ och deltagare med funktionshinder oavsett ålder, 
under följande förutsättningar:  

 Att sammankomsten är planerad och kontinuerlig, det vill säga beslutad av styrelsen, 
föreningsmöte och liknande.  

 Att minst tre personer deltar varav 1 ledare.  
 Att sammankomsten omfattar minst en timme.  
 Att den inte anordnats i inkomstbringande syfte. 
 Aktiviteten är kopplad till föreningens huvudverksamhet.  

 
Aktivitetsstödet är indelat i två redovisningsperioder.  
Vårens redovisningsperiod: 1 januari till 30 juni skickas in mellan 1 juli och 25 augusti.  
Höstens redovisningsperiod:  1 juli till 31 december skickas in mellan 1 januari och 25 februari.    
Stödet betalas endast ut efter rapportering i Rbok 

 
 
 
 



 

 

 
2.3 Hyresstöd  

Hyresstödet kan utgå till bidragsberättigad förening som hyr lokaler eller äger egen fastighet/byggnad 
för verksamhet för barn och ungdom belägen inom Helsingborgs stad.  
 
Stöd utgår inte för lokal som hyrs för inkomstbringande verksamhet, samt inte heller anläggningar för 
utomhusverksamhet. Stöd utgår inte till städning, underhåll, drifts- och liknande kostnader.  
Hyresstöd lämnas enligt något av följande alternativ:  
 
För lokaler som inte subventioneras av staden utgår stöd med 175 kronor per aktiv medlem och år upp 
till och med aktiva 100 medlemmar i åldern 7–20 år, däröver 50 kronor per aktiv medlem i ovan 
nämnda ålder. Stödet är dock maximerat till 80 % av hyreskostnaderna eller 40 000 kronor per år. 

  
Hyresstödet baseras på antalet aktiva medlemmar enligt inrapporterad närvarofil i Rbok och utbetalas 
en gång per år. Till ansökan ska bifogas kopia på senaste hyresavi eller annan verifikation.  
Hyresstöd söks senast 30 juni i Rbok. 

 
2.4 Kursstöd  

Kursstöd kan utgå till bidragsberättigad förening som sänder deltagare till kurser och utbildningar.  
För att kursstöd ska utgå för deltagare i kurs anordnad utanför Sverige ska kursen vara anordnad          
av svensk distrikts- eller riksorganisation till vilken föreningen är ansluten. Stödets storlek baseras på 
antalet aktiva medlemmar enligt inrapporterad närvarofil i Rbok. 
 

Stöd utgår enligt följande:  
Kursstöd är maximerat enligt följande nivåer:  

        - Upp till 100 aktiva medlemmar i ålder 7–20 år 10 000 kronor      
        - Upp till 175 aktiva medlemmar i ålder 7–20 år 20 000 kronor  
        - Upp till 275 aktiva medlemmar i ålder 7–20 år 30 000 kronor  
        - Från 276 aktiva medlemmar i ålder 7–20 år 60 000 kronor  
         

Ansökan ska skickas in senast två månader efter avslutad kurs. Stöd utgår inte för deltagare i kongresser, 
förbundsårsmöten, tävlingar, årskonferenser eller liknande. Kursstödet täcker kostnaden för 
utbildningen/kursen samt kostnader för resa till och från kurs. Stöd utgår ej för mat och logi. 
Med ansökan ska bifogas intyg på genomförd kurs, faktura samt kursprogram.  
 
2.5 Lägerstöd  
Stöd kan utgå till bidragsberättigad förening som genomför läger i egen regi i syfte att utveckla föreningens 
verksamhet. Lägret ska omfatta minst 10 deltagare i åldern 7–20 år.  
Stöd utgår till  

a) läger som omfattar två dagar inklusive en övernattning med 2000 kronor; eller  
b) läger som omfattar tre dagar inklusive två övernattningar med 2500 kronor.  

 
Förening kan erhålla stöd om högst 20 000 kronor per år. Stöd utgår inte för turneringar, cuper och 
liknande. Stöd söks senast två månader efter genomfört läger. Med ansökan ska bifogas 
deltagarförteckning samt lägerprogram. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.6 Individuellt utvecklingsstöd  
Stöd utgår till bidragsberättigad förening där en medlem blir uttagen av respektive specialidrottsförbund till 
att representera Sverige i landskamp, landslagsläger/landslagsuppföljning samt deltagande i SM. Stöd utgår 
även för deltagande i sanktionerad tävling på de övre nivåerna i Sverige. Nivåerna fastställs årligen.  
Föreningens förbund ska ingå under Riksidrottsförbundet.  
 
Stöd utgår endast till den aktive som är folkbokförd i Helsingborg och inte för ledare eller liknande.  
Stöd utgår inte till individ som erhåller ersättning från respektive förbund.  
 
Ansökan görs i Rbok och till ansökan ska bifogas kallelse från specialidrottsförbund, fullständiga namn- och 
adressuppgifter samt ålder på aktuell deltagare samt verifikationer på kostnader.  
För deltagande i sanktionerade tävlingar ska anmälan samt anmälningsavgift redovisas.  
 
En förening kan aldrig få ett högre belopp än sammanlagt 140 000 kronor för Individuellt utvecklingsstöd 
och Resestöd lag. Föreningens respektive specialidrott kan erhålla stöd med högst 30 000 kronor för herrar 
respektive damer.  
En förening kan aldrig få ett högre belopp än sammanlagt 90 000 kronor.  

 
2.7 Resestöd lag  

a) Föreningar, vars specialidrottsförbund tillhör Riksidrottsförbundet, kan söka stöd för seniorlag 
som deltar i de övre nivåerna inom seriesystem i Sverige. Dam- och herridrott likställs på 
samtliga nivåer. Nivåerna för respektive idrott fastställt årligen. Stöd kan utgå till herrlag och 
damlag inom samma förening. Maxbelopp per lag att söka är 70 000 kronor.  

 
b) Ersättning till lag som deltar i enstaka arrangemang inom Sverige av SM, RM status för 

seniorer, kan få ett stöd per tillfälle efter redovisning av resekostnader till ett maxbelopp av 
7000 kronor. Totalersättning kan aldrig bli högre än 21 000 kronor för respektive förening. 
Stödet beräknas från och till Helsingborg. 

 
Till ansökan ska bifogas beräkning av resekostnader eller faktura/offert samt spelschema.  
Stöd kan sökas löpande efter fastställd serie och betalas ut i förskott.  
En förening kan aldrig få ett högre belopp än sammanlagt 140 000 kronor för Individuellt utvecklingsstöd 
och resestöd lag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Pensionärsorganisationer  

Stöd utgår till sammanslutning av pensionärer, som anordnar verksamhet för pensionärer. 
 
3.1 Administrationsstöd  

 Kostnader för administration.  
 Stöd utgår med 30 kronor per medlem som är folkbokförd i Helsingborg.  
 Söks senast den 30 april.  

Föreningen ska kunna redovisa samtliga medlemmar i en medlemsförteckning. 
 
3.2 Aktivitetsstöd  

Stöd utgår med 30 kronor per sammankomst under följande förutsättningar:  
 Att sammankomsten är planerad, det vill säga beslutad av styrelsen, föreningsmöte och liknande.  
 Att minst tre personer deltar som är folkbokförda i Helsingborg.  
 Att sammankomsten omfattar minst en timme.  
 Att den inte anordnats i inkomstbringande syfte.  

 
För varje påbörjad aktivitet kan endast erhållas ett stöd per sammankomst oberoende aktivitetens längd.  
 

Aktivitetsstödet är indelat i två redovisningsperioder.  
Vårens redovisningsperiod: 1 januari till 30 juni skickas in mellan 1 juli och 25 augusti.  
Höstens redovisningsperiod:  1 juli till 31 december skickas in mellan 1 januari och 25 februari.  

        Stödet betalas endast ut efter rapportering i Rbok.  
 

3.3 Hyresstöd  
Till bidragsberättigad förening som hyr lokal kan stöd utgå med högst 40 % av hyreskostnad, dock 
maximerat till 40 kronor per medlem bosatt i Helsingborgs stad eller 40 000kr per år. 
   
Stöd ska sökas i Rbok senast den 30 april.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionshinder 

Stöd utgår till bidragsberättigade föreningar och organisationer som är anslutna till De Handikappades 
Samarbetskommitté (DHS) och som bedriver kontinuerlig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning inom Helsingborg. 
 
4.1 Verksamhetsstöd 
Syftet med stöd till verksamhet för personer med funktionsvariation är att bidra till ett aktivt föreningsliv 
och skapa goda möjligheter till en meningsfull fritid. Ansökan om verksamhetsstöd ska sökas senast den 31 
januari varje år i Rbok.  
Verksamhetsstödet baseras på godkända och planerade aktiviteter under föregående verksamhetsår.  
I verksamhetsstödet ingår del av kostnad för anställd personal så som löne- och funktionärsstöd.  
 
Genomförda aktiviteter och deltagande aktiva medlemmar ska styrkas genom revisorsintyg från 
auktoriserad revisor alternativt redovisas i kommunens verksamhetssystem, Rbok.  
Det totala sökbara verksamhetsstödet utgör 50% av idrotts- och fritidsnämndens årligen tilldelad budget för 
bidrag till funktionshinderföreningar. 
 
I den ekonomiska bedömningen ska följande vägas in:  

 Antal timmar 
 Aktiviteter med övernattning inkluderad 
 Kostnad för ledare 
 Övriga medförda kostnader utifrån relevans för genomförandet.  
 Utifrån inlämnad redovisning görs en helhetsbedömning på hur föreningen har utfört 

aktiviteter som bidrar till föreningen aktiverar sina medlemmar i grupp.  
 
Kriterier för godkända aktiviteter: 

 Aktiviteten/verksamheten har inte ekonomiskt stöd från annan part.  
 Aktiviteten är planerad och godkänd av styrelsen alternativt på föreningsmöte. 
 Aktiviteten ska ha anknytning till föreningens verksamhet och vara arrangerad av föreningen. 
 Aktiviteten ska vara anpassad efter medlemmarnas funktionsvariation och komplettera övriga 

samhällsinsatser. 
 Minst tre personer deltar varav minst ledare. 
 Aktiviteten omfattar minst en timme, särskilt undantag kan göras utifrån föreningens särskilda 

behov. 
 Aktiviteten anordnas inte i inkomstbringande syfte 

 
4.2 Medlemsstöd 
Ekonomiskt stöd utgår till bidragsberättigad förening och baseras på antalet aktiva och bidragsberättigade 

medlemmar i varje enskild förening. 

 

Det totala medlemsstödet utgör 50% av idrotts- och fritidsnämndens årligen tilldelad budget för bidrag till 

funktionshinderföreningar. Nivån på medlemsstödet fastställs genom att det totala medlemsstödet delas 

med antalet redovisade aktiva medlemmar. Antalet aktiva medlemmar ska styrkas genom revisorsintyg från 

revisor alternativt redovisas i Rbok genom närvaroregistrering.  

Ansökan om medlemsstöd görs i Rbok mellan 1 januari – 30 april varje år och betalas ut under maj varje år.  

Bidragsberättigad medlem är den som: 

- har betalt medlemsavgift och därmed är registerförd i föreningen.  

- Är folkbokförd i Helsingborg.  

- Har deltagit i minst 6 aktiviteter under föregående kalenderår.  

En godkänd aktivitet är redovisad och godkänd för verksamhetsstöd. 



 

 

 Taxor kommunala idrottsanläggningar 

För att erhålla någon form av föreningstaxa ska samtliga krav under 1.1 och 1.2 uppfyllas.  
Taxan varierar för träning, match och resurs. Vilken taxa föreningen erhåller baseras på den 
närvarorapportering föreningen skickar in två gånger per år och träder i kraft från och med 1 mars varje år.  

 

5.1 Nolltaxa 
Kostnadsfria idrottsytor för ordinarie träning för alla åldrar.  
Ungdomar i åldern 7–20 år bokar matcher kostnadsfritt. För Seniorer (20+ år) utgår en avgift för bokning av 
match.  
Funktionshinderföreningar, grupper med personer med funktionshinder samt pensionärsföreningar erhåller 
kostnadsfria idrottsytor.  

 

För att erhålla nolltaxa krävs följande: 
Föreningen har genom sin närvarorapportering påvisat att föreningen har haft minst 25 aktiva medlemmar, 
som är folkbokförda i Helsingborg, under föregående kalenderår.  
En aktiv medlem är en person i åldern 7–20 år som har betalt sin medlemsavgift och deltagit vid minst 10 
registrerade aktiviteter under senaste kalenderåret.  

 

5.2 Föreningstaxa 
Föreningstaxa utgår till bidragsberättigade föreningar som har färre än 25 aktiva medlemmar. 

 

5.3 Skol- och förvaltningstaxa 
Skol- och förvaltningstaxa gäller för stadens förvaltningar samt kommunala och fristående skolor, förskolor 
och fritidshem med lägeskommun Helsingborg stad. 

 

5.4 Extern kundtaxa 
Extern kundtaxa utgår till privatpersoner, företag samt föreningar som inte är hemmahörande i Helsingborg 
stad. Extern kundtaxa utgår även till föreningar inom Helsingborg stad som inte uppfyller kraven för punkt 
1.1 och 1.2. 

 

5.5 Offerttaxa  
Offerttaxa evenemang utgörs av offert och utgår till evenemang, cuper, tävlingar och annan verksamhet som 
inte tillhör den ordinarie.  


