
Driftbidrag till anläggningar för föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet 
 
Vilka får söka: Förening som äger eller förvaltar anläggning och som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet enligt de allmänna bestämmelserna. Föreningar 

som äger eller förvaltar anläggning som kommunen bedömt är viktig för 

allmänhetens möjlighet till en aktiv fritid. 

 

Ändamål:  Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningars drift- och 

underhållskostnader för den egna eller förvaltade anläggningen. 

 

Bestämmelser/villkor:  Bidrag utgår för anläggning som nyttjas för barn- och 

ungdomsverksamhet, samt för anläggning som kommunen bedömt är 

viktig för allmänhetens möjlighet till en aktiv fritid.  

Bidraget beräknas efter anläggningens storlek och användning enligt 

uppgjort poängsystem samt enligt kommunens särskilda bedömning. 

Kommunstyrelsen kan med ett års varsel ompröva poängsättningen av 

anläggningen. 

 

Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1 föreningar får 

mer i bidrag. 

 

 Kategori 1 Föreningar med över 200 sammankomster per år för barn 

och unga i ålder 7-20 år eller förening som fått särskild prövning. 

 Kategori 2 Föreningar med under 200 sammankomster samt 

föreningar som kommunen bedömer är viktiga för bredden i 

föreningslivet. 

 

Särskilt bidrag kan utgå efter ansökan från förening. Förvaltningen 

bedömer om föreningen/anläggningen uppfyller det som krävs för att få 

det särskilda driftbidraget utifrån uppställda kriterier. 

Kommunstyrelsen fastställer bidragsnivån från fall till fall utifrån 

anläggningens beskaffenhet. Bidraget kan innebära att kommunen står 

för vissa kostnader eller så kan bidraget ges som ett kontantbidrag enligt 

upprättat avtal. 

 

 Kriterierna för att få särskilt driftbidrag: 

 Föreningen uppfyller övriga krav som ställs för att få driftbidrag 

 Föreningen tillhör kategori 1 

 Anläggningen har höga driftskostnader  

 Anläggningen har hög nyttjandegrad 

 Anläggningen är unik i sitt slag 

 Anläggningen kan nyttjas av barn och unga från hela kommunen 

 Samtliga kriterier i enlighet med ovan skall vara uppfyllda för att 

kunna erhålla särkskilt driftbidrag 

 
 

 

 

Bidrag:  Driftbidraget utgår med ett fast belopp per poäng och år samt efter 



kategorisering eller enligt bestämmelser för särskilt bidrag. Belopp per 

poäng fastställs av Kommunstyrelsen årligen. Bidraget utgår dock med 

ett maxbelopp för godkända driftskostnader som fastställs av 

kommunstyrelsen eller enligt bestämmelser för särskilt bidrag. 

 

Ansökan:  Bidraget utbetalas årligen på vårterminen av Lärandesektionen Fritid 

utan särskilt ansökningsförfarande utifrån beslutad poängsättning och 

bedömning. Föreningen är skyldig att årligen senast den 31 mars 

redovisa sina driftskostnader för anläggningen till Lärandesektionen, 

Fritid. 

 

Kontaktperson: Annika Loman, fritidsintendent  

0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se 

mailto:annika.loman@tranemo.se


POÄNGLISTA, för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
 

Anläggningsdel    Poäng 
 

1. Fotbollsplaner gräs per påbörjat 1000-tal m2 2 poäng  2 - 12 

 

2. Fotbollsplaner grus per påbörjat 1000-tal m2 1 poäng  1 -  6  

 

3. Belysning under 20 kw 5 poäng, över 20 kw 8 poäng  5 - 8     

 

4. Löparbana runt om med hoppgropar   3 

 

5. Löparbana 100 m  med hoppgropar     1 

 

6. Lokal per styck (inkl. kök, korridor, duschrum mm.)      5—30 m2 1 

 31—60 m2 2 

  61—120 m2 3   

  121—300 m2 4 

                                                                          301—600 m2  5 

   601—       m2  6 

 

7. Omklädningsrum  ( som lokal )                         1 

 

8. WC 1 poäng/toalett    1 

 

9. Dusch – 1 poäng för dusch i anläggningen  1 

 

10. Bastu     1 

 

11. Köksutrustning  ( diskmaskin, spis, micro, kyl, frys,                          1 - 5 

porslin, bestick, glas mm.) 

 

12. Tillgänglighetsanpassat (WC, ramp, hörslinga)  2 

 

13. Filmmaskin    1 - 2 

 

14. AV- utrustning ( projektor, filmduk, video, Whitebord mm.) 1 - 2 

 

15. Stolar ( på varje påbörjat 50 tal med bord)       1 

 

16. Miljöanpassning (ex. värmepump, fjärrvärme, solenergi, 2 

        snålspolande duschar)      

 

17. Ventilation ( FTX, till och från luft, värmeväxlare)  2 

 

18. Scenmaskinerier    1 – 3   

 

19.  Scenbelysning eller liknande   1 - 3  

 

20. Ljudanläggning    1 - 3  

 



21.  Speciella förutsättningar ( övrig utrustning, idrottsutrustning etc) 1 - 5 

 

 

22. Tvättmaskin    1 

 

23. Läktare med tak, för varje påbörjad 100-tal sittpl.  2 

 

24.  Läktare utan tak, för varje påbörjad 100-tal sittpl.  1 

 

25. Tennisbana, grus    4 

 

26. Tennisbana, asfalt    1 

 

27. Badmintonbana, utomhus, asfalt   0,5 

 

28. Ridsportanläggning, per påbörjat 1000-tal m2  2 poäng  2-12   

 

29. Fältrittbana    12 

 

30. Motorcrossbana     6 

 

31. Trialbana     3 

 

32. Vattenskidanläggning     12 

 

33. Skjutbana      1 - 5  

 

34. Isbanor , spolning    2 

 

35. Isbanor, belysning under 5 kw   1 

 

36. Isbanor, belysning över 5 kw   3 

 

37. Skidbacke, belyst     2 – 4  

 

38. Skid-/terrängspår - 5 km   1 

 Skid-/terrängspår 6 – 10 km   2 

 Skid-/terrängspår        10 km -   3 

 

 

 


