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Förutsättningar för föreningsbidrag
Barnkonventionen och barnperspektivet skall vara vägledande för all
barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. Speciellt beaktande skall ske avseende
artiklarna 2, 3, 6 och 12 (barnkonventionen).
Barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet.
Föreningens verksamhet skall
 bedrivas i kommun och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen
 vara fri från droger och doping
 medverka till att forma demokratiska värderingar
 motverka kränkande särbehandling och mobbing
 motverka alkohol- och drogmissbruk, våld, rasism och sexism
 inte tillåta antydningar/anspelningar på alkohol, droger, våld, rasism och sexism på
hemsidor mm
 beakta jämställdhetsperspektivet
 verka för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges samma förutsättningar
att utöva sina aktiviteter.
Samtliga bidragsberättigade föreningar skall inlämna ansökan om lokal och anläggningsbidrag.
Representant för föreningen skall delta på kultur och fritidsförvaltningens obligatoriska
föreningsträffar.
Föreningar med ungdomsverksamhet och mindre än 40 sammankomster under
verksamhetsåret erhåller inte lokal- och anläggningsbidrag. Föreningen kan dock söka riktat
bidrag, ledarutbildningsbidrag samt har 0-taxa i kommunala lokaler undantaget Hedens By.
Ekonomiska föreningar, föreningar som tillhör svenska kyrkan, svenska försvaret samt
stödföreningar (supporterklubbar m fl.) erhåller inte föreningsstöd.
Bidragens storlek är beroende av kultur- och fritidsnämndens budget.
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1. Bidrag
1.1 Lokal- och anläggningsbidrag
Ungdomsföreningar
 ideell förening med stadgar godkända av kultur- och fritidsnämnden
 bedriva sin verksamhet i kommunen
 verksamhetsplanering
 regelbundet bedriva ungdomsverksamhet för 0-20 år
 minst 10 medlemmar i åldern 0-20 år
 minst 40 sammankomster per år med minst 3 deltagare i åldern 0-20 år
per sammankomst
 drogpolicy
Bidrag
 50 % av driftskostnader*, för föreningsägd eller hyrd lokal/anläggning
baserade på föregående år
 minst 40 sammankomster/år för 0-20 år, högst ett basbelopp
 minst 300 sammankomster/år för 0-20 år, högst två basbelopp
 undersektion kan ej erhålla bidrag utan enbart ”huvudförening”
 0-taxa inom kommunala lokaler, undantaget Hörsalen och Hedens By
Hembygdsföreningar, kulturföreningar samt föreningar som för kommunens
lokala traditioner vidare
 ideell förening med stadgar godkända av kultur- och fritidsnämnden
 bedriva sin verksamhet i kommunen, huvuddelen av medlemmarna bosatta
inom kommunen
 verksamhetsplanering
Bidrag
 50 % av driftskostnader*, för föreningsägd eller hyrd lokal/anläggning baserade
på föregående år, högst ett basbelopp
 0-taxa inom kommunala lokaler, undantaget Hörsalen och Hedens By
Handikappföreningar
 ideell förening med stadgar godkända av kultur- och fritidsnämnden
 bedriva sin verksamhet i kommunen, huvuddelen av medlemmarna bosatta
inom kommunen
 verksamhetsplanering
 drogpolicy
Bidrag
 50 % av driftskostnader*, för föreningsägd eller hyrd lokal/anläggning baserade
på föregående år, högst ett basbelopp
 0-taxa inom kommunala lokaler, undantaget Hörsalen och Hedens By
* Kriterier för lokal- och anläggningsbidrag
elkostnader, VA- kostnader, olja
reparationer; byggnadsmaterial, färg, tapeter mm
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sand, grus, gräsfrö, gödsel
drivmedel för att verksamheten skall fungera
åror
försäkringar och räntekostnader för lokaler och anläggningar
externa arbetskostnader
intäkter skall ej redovisas (t ex hyra, cuper, sponsorer, medlemsavgifter)
Pensionärsföreningar
 bedriva sin verksamhet i kommunen, huvuddelen av medlemmarna bosatta
inom kommunen
Bidrag
 o-taxa inom kommunala lokaler, undantaget Hörsalen och Hedens By

1.2 Riktat bidrag
Bidrag till föreningar som utvecklar befintlig verksamhet eller startar ny
verksamhet i syfte att ge barn och ungdomar möjlighet till meningsfulla och stimulerande
fritidsaktiviteter.
1.3 Ledarutbildning
Bidraget syftar till att stärka ledare som är aktiva i föreningens barn- och
ungdomsverksamhet och/eller har styrelseuppdrag i föreningen. Kursen skall vara direkt
kompetenshöjande med inriktning att öka ledarens kunskaper och förmåga i det direkta
ledarutövandet i barn- och ungdomsgrupper. Kursen skall pågå minst 1 dag med snitt på
minst 6 timmar. Bidrag kan inte sökas för s.k. inspirationskurser/konferenser
intern utbildning
 i egen förening
 i samverkan med annan förening
 i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
Bidrag
 lokalkostnader, föreläsare, kursmaterial etc.
Bidrag utbetalas ej för kurs som finansieras av studieförbund.
Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast en månad
före planerad kursstart.
extern utbildning
Deltagare skall vara medlem i föreningen, inneha en ledarfunktion i föreningen samt vara
minst 14 år.
Kurser förlagda utanför Sverige skall i förhand beviljas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidrag utgår ej till anställda inom föreningen.
Bidrag
 kurs- och reskostnader, max. 3.000:-/deltagare och kurs
reskostnaden räknas efter billigaste färdsättet
 förlorad arbetsförtjänst med max 700:-/arbetsdag
Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2 månader efter
avslutad kurs.
Kursprogram och intyg skall bifogas ansökan.
1.4 Simskolebidrag
Riktlinjer för utbetalning av simskolebidrag.
Arrangör av simskola kan ansöka om förlustbidrag.
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För erhållande av förlustbidrag skall:
 anmälan av simskola ske senast en månad innan start
 deltagarantal vara relaterat till antal sammankomster i undervisningen
Följande kriterier gäller:
1. - löner enligt Svenska sim- och livräddningssällskapets rekommendationer
gäller enbart för utbildade simlärare.
- för assistenter 18 år och yngre gäller kommunens löneavtal.
2. utbildning av simlärare bekostas av förening, bidrag kan sökas
av kultur- och fritidsförvaltning.
3. material
inköp av undervisningsmaterial enl. överenskommelse med kulturoch fritidsförvaltningen.
4. avgifter
lägsta undervisningsavgift samt provtagning
barn 1 100:barn 2 75:i samma familj
barn 3 50:i samma familj
barn 4 25:i samma familj

per vecka
per vecka
per vecka
per vecka

2. Taxor
2.1 Fotbollsplan

Prästängen konstgräs och gräs
 bidragsberättigad förening verksamhet 0-20 år
studieförbund
handikappföreningar
hembygdsföreningar
pensionärsföreningar
SISK:s ungdomsarrangemang
kommunala förvaltningar
förening som genomför ledarutbildning

0-taxa



bidragsberättigad förening vuxenverksamhet
lag i förenings verksamhet som deltar i seniorsystem betalar
taxa enligt senior oavsett om deltagarna är under 20 år

200:-/timma



bidragsberättigad förening ungdom
cuper, arrangemang, läger och dylikt
förbrukningsmaterial

200:-/timma



ej bidragsberättigad förening
samt privatpersoner boende i kommunen

400:-/timma



övriga

400:-/timma



hyra endast omklädningsrum



ej utnyttjad bokad tid

20:-/timma

75:-/gång
400:-/gång
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2.2 Ishall

vintersäsong
 bidragsberättigad förening verksamhet 0-20 år
studieförbund
handikappföreningar
hembygdsföreningar
pensionärsföreningar
SISK:s ungdomsarrangemang
kommunala förvaltningar
förening som genomför ledarutbildning


bidragsberättigad förening vuxenverksamhet, korpen
lag i förenings verksamhet som deltar i seniorsystem betalar
taxa enligt senior oavsett om deltagarna är under 20 år

0-taxa

200:-/timma



bidragsberättigad förening ungdom
cuper, arrangemang, läger och dylikt

100:-/timma



ej bidragsberättigad förening
samt privatpersoner boende i kommunen

400:-/timma



övriga

600:-/timma



hyra endast omklädningsrum

75:-/gång

 ej utnyttjad bokad tid
400:-/gång
Utöver kommunalt fastställda veckor kan ishallen hyras efter överenskommelse med
kultur- och fritidsförvaltning
sommarsäsong
kostnad för vaktmästare tillkommer före, under och efter samtliga arrangemang
 bidragsberättigad förening verksamhet 0-20 år
0-taxa
studieförbund
handikappföreningar
hembygdsföreningar
pensionärsföreningar
kommunala förvaltningar
SISK:s ungdomsarrangemang
förening som genomför ledarutbildning


bidragsberättigad förening vuxenverksamhet
lag i förenings verksamhet som deltar i seniorsystem betalar
taxa enligt senior oavsett om deltagarna är under 20 år

100:-/timma



bidragsberättigad förening ungdom
cuper, arrangemang, läger och dylikt
förbrukningsmaterial

150:-/timma



ej bidragsberättigad förening
samt privatpersoner boende i kommunen

200:-/timma



övriga

300:-/timma



hyra endast omklädningsrum

20:-/timma

75:-/gång
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ej utnyttjad bokad tid

400:-/gång

2.3 Idrottshall

Hönö och Öckerö
 bidragsberättigad förening verksamhet 0-20 år
studieförbund
handikappföreningar
hembygdsföreningar
pensionärsföreningar
SISK:s ungdomsarrangemang
kommunala förvaltningar
förening som genomför ledarutbildning

0-taxa



bidragsberättigad förening vuxenverksamhet
lag i förenings verksamhet som deltar i seniorsystem betalar
taxa enligt senior oavsett om deltagarna är under 20 år



bidragsberättigad förening ungdom
cuper, arrangemang, läger och dylikt
förbrukningsmaterial



ej bidragsberättigad förening
samt privatpersoner boende i kommunen

200:-/timma



övriga

200:-/timma



ej utnyttjad bokad tid

400:-/gång



endast dusch

10:-/person och gång



övernattning då bidragsberättigad förening hyr
- ungdom 0-20 år
- vuxen
*grovstädning samt sopor hyresgästens ansvar

0-taxa
60:-/natt

100:-/timma

100:-/timma
20:-/timma

2.4 Gymnastiksal

Björkö, Fotö och Knippla
 bidragsberättigad förening verksamhet 0-20 år
studieförbund
handikappföreningar
hembygdsföreningar
pensionärsföreningar
SISK:s ungdomsarrangemang
kommunala förvaltningar
förening som genomför ledarutbildning


bidragsberättigad förening vuxenverksamhet
lag i förenings verksamhet som deltar i seniorsystem betalar
taxa enligt senior oavsett om deltagarna är under 20 år



bidragsberättigad förening ungdom
cuper, arrangemang, läger och dylikt

0-taxa

75:-/timma

75:-/timma
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förbrukningsmaterial

20:-/timma



ej bidragsberättigad förening
samt privatpersoner boende i kommunen

150:-/timma



övriga

150:-/timma



ej utnyttjad bokad tid

400:-/gång



endast dusch

10:-/person och gång



övernattning då bidragsberättigad förening hyr
- ungdom 0-20 år
- vuxen
*grovstädning samt sopor hyresgästens ansvar

0-taxa
60:-/natt

2.6 Bakstuga, Öckerö Föreningsgård

bidragsberättigad förening verksamhet 0-20 år
studieförbund
handikappföreningar
hembygdsföreningar
pensionärsföreningar
SISK:s ungdomsarrangemang
kommunala förvaltningar

0-taxa



övriga

60:-/fyra timmar



ej utnyttjad bokad tid
400:-/gång
Bakstugan uthyres till föreningar och privatpersoner för eget bruk.
Bakstugan kan ej hyras i kommersiellt syfte

2.7 Scen


bidragsberättigad förening verksamhet 0-20 år
studieförbund
handikappföreningar
hembygdsföreningar
pensionärsföreningar
SISK:s ungdomsarrangemang
kommunala förvaltningar



övriga

0-taxa
transportkost. 200:-/tillfälle

10:-/m²
hela scenen (70 m²), 600:transportkostnad 200:-/tillfälle
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3. Tryckkostnad
Papper
A4 vitt
A4 färg

80 g
110 g
80 g

0:12/st
0:15/st
0:20/st

A3 vitt
A3 färg

80 g
80 g

0:20/st
0:30/st

Kopiering
tryckkostnad A4
tryckkostnad A3
tryckkostnad A4 färg
tryckkostnad A3 färg
inplastning

0:20/st
0:20/st
0:50/st
0:50/st
10:00/st

På samtliga priser tillkommer moms 25%

4. Prioritering
4.1 Prästängen konstgräs ungdomsplan
a. matcher i Göteborgsserien
1. ungdomslag 13, 12, 11, 10 år osv
2. ungdomsmatcher i skärgårdsserien 0-13 år

b. träningar för lag i Göteborgsserien
1. juniorlag
2. ungdomslag 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 år osv
3. ungdomsträningar för lag i skärgårdsserien 0-20 år
c. träningar för seniorlag i skärgårdsserien
Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att tilldela halv plan.

4.2 Prästängen konstgräs A-plan och gräs B-plan

a. matcher i Göteborgsserien
1. seniorer A-lag speltid 2x45 min, där lag i högsta serien går före
2. juniorlag
3. 16, 15 år osv
4. fotbollsskolan vecka 27
5. ungdomsmatcher i skärgårdsserien 0-20 år
6. reservlag
b. träningar för lag i Göteborgsserien
1. seniorer A-lag speltid 2x45 min, där lag i högsta serien går före
2. juniorlag
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3. ungdomslag 16,15,14,13,12,11,10 år osv
4. ungdomsträningar för lag i skärgårdsserien 0-20 år
5. reservlag
c. seniormatcher i skärgårdsserien
d. träningar för seniorlag i skärgårdsserien
Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att tilldela halv plan.

4.3 Ishall

a. enligt kultur- och fritidsförvaltningens avtal med SH 84, ishockey
och konståkning
b. SISK rinkbandy
2 tim/vecka
c. allmänhetens åkning
9 timmar /vecka fördelade enligt:
5 timmar under lördag - söndag för alla
4 timmar under måndag - fredag för barn under 7 år

4.4 Idrottshall
a. bidragsberättigad förening
som bedriver inomhusidrott med seriespel i nationella seriesystem för ungdomar 0-20 år
b. bidragsberättigad förening
som bedriver inomhusidrott med seriespel i nationella seriesystem för seniorer
c. övrig bidragsberättigad förening
som bedriver inomhusidrott ( ej fotboll) för ungdomar 0-20 år
d. övrig bidragsberättigad förening
som bedriver inomhusidrott (ej fotboll) för seniorer
e. bidragsberättigad fotbollsförening
ungdomar 0-20 år
f. övrig bidragsberättigade förening
g. bidragsberättigade fotbollsförening
seniorer
h. övriga
Seriespel anordnade av idrottsförbund är prioriterade,
dock på tider som kultur- och fritidsförvaltningen anger.
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5. Öppettider samt bokningar
5.1 Prästängsområdet

Bokning: Marie Torgersson tel 976291
Prästängens konstgräs
Öppet hela året om vädret tillåter
Prästängens gräsplan
Öppet ca 10/4 – ca 10/10 beroende på planens skick.
Ishall
Öppet vecka 38 tom vecka 11
Utöver kommunalt fastställda veckor kan ishallen hyras efter överenskommelse med
kultur- och fritidsförvaltning.

5.2 Idrottshall Hönö, Öckerö och Björkö
gymnastiksal Fotö och Knippla

Bokning: Marie Torgersson tel 976291
Öppet 1/9 – 30/4
Övrig tid uthyres av barn- och utbildningsförvaltningen.

Hönö Hedens kultur- och idrottshall hela året

Bokning: Marie Torgersson tel 976291
Nyckelkort används för passage. Nyckelkorten är programmerade för specifik tid.

5.3 Öckerö bibliotek
Hörsalen samt sammanträdesrum
Bokning: Öckerö bibliotek tel 976348

5.4 Bakstuga

Bokning: Öckerö bibliotek tel 976348

5.5 Scen

Bokning: Gösta Gillholm tel 976289
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6. Ordningsregler
6.1 Prästängsområdet
 inte röka, dricka alkohol eller använda droger inom området
 ledaren kommer först och går sist samt har ansvar för sin grupp under hela besöket
 omklädningsrum disponeras 30 minuter (träning) /60 minuter (match) före och
 30 minuter efter hyrd tid
 bara spela på planen - inte i omklädningsrum eller korridor
 göra rent fotbollsskor och annan träningsutrustning på avsedd plats
 lägga allt skräp i papperskorgarna
 grovstäda efter dig
 rapportera fel till vaktmästaren
 ersättningsskyldig för skador uppkomna genom åverkan

6.2 Idrottshallar


inte röka, dricka alkohol eller använda droger inom anläggningen



ledaren kommer först och går sist samt har ansvar för sin grupp samt ev åskådare
under hela besöket



omklädningsrum disponeras 15 minuter före och 30 minuter efter hyrd tid



ytterdörren är stäng



ytterskor placeras på avsedd plats



inte använda klister eller skor med svarta sulor



bara spela i hallen - inte i omklädningsrum eller korridor



ställa tillbaka använt material



lägga allt skräp i papperskorgarna



grovstäda efter dig



rapportera fel till kultur- och fritidskontoret (akuta fel: ÖBO tel 031-7031710)



lokalen är släckt och låst efter besöket



ersättningsskyldig för skador uppkomna genom åverkan.

13

