
Kultur- och fritidsförvaltningen

Föreningsring 6 februari 2018



Mötesagenda

17.30 – 18.00 Fika

18.00 – 19.00 Folkhälsobidrag och nya 

bidragsregler mm

19.00 – 19.30 Övrig information från förvaltningen

19.30 Slut!



Folkhälsobidrag

• Folkhälsobidrag kan sökas av föreningar och  organisationer 

som  främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Marks 

kommun. 

• Det kan handla om :

• Insatser för fysisk aktivitet, främja social gemenskap, 

tillgänglighet och integration

• Insatser  för att främja delaktighet  och inflytande



Folkhälsobidrag 

• Insatsen ska vara hälsofrämjande.

• Bidragen riktas i första hand till nya insatser.

• Insatsen ska bedömas ha förutsättningar för att kunna 

implementeras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.

• I ansökningarna ska det anges om organisationen har sökt 

andra bidrag för samma aktivitet.

• En prioritering av beviljade bidrag görs av aktiviteter som inte 

har finansiering från andra bidragsgivare.

• En prioritering av beviljade bidrag kommer göras med en 

spridning mellan föreningar/organisationer.





Nytt 2018

• Nya bidragsregler

• Översyn av föreningslivet

• Nytt bidrags- och bokningssystem - Interbook Go. 

Målsättning: Föreningarna hanterar bokningar och 

bidragsansökningar digitalt 



Krav för att en förening ska vara godkänd, registrerad 

och därmed bidragsberättigad i Marks kommun

• ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Marks kommun

• vara öppen för alla

• ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar

• ha antagit stadgar

• ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer

• hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse 

godkänns



• ha en uppdaterad medlemsförteckning

• ta ut en medlemsavgift på minst 50 kronor och som är realistisk i

förhållande till verksamhetens omfattning och syfte

• ha verksamhet som präglas av en demokratisk och jämställd 

inriktning samt aktivt motverka kränkningar och diskriminering

• All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och 

andra droger.

Krav för att en förening ska vara godkänd, registrerad 

och därmed bidragsberättigad i Marks kommun



Bidrag betalas inte ut till:

• förening som får bidrag för samma verksamhet från samma 

och/eller annan kommunal nämnd eller från annan aktör

• skol- och föräldraföreningar

• insamlings- och stödorganisationer

• politiska partiföreningar 

• församlingar och trossamfund



Bidragsregler 2018

• Startbidrag – höjt från 1 000 kr till 2 000 kr

• Hembygdsföreningars grundbidrag höjt till 4 000 kr

• Taket för lokalbidrag är höjt från 25 000 kr till 

35 000 kr



Bidragsregler 2018

Skötselbidragen är justerade och reviderade

– Motionsspår höjt från 300 kr till 500 kr per km

– Nya skötselbidrag för utegym, boulebanor, 

discgolfbanor, konstfrusen utomhusisbana

– Sänkt skötselbidrag till golfbana från 4 000 kr per hål 

till 2 000 kr 

– Noteras bör att det även under 2018 kommer vara 

möjligt för bidragsberättigade föreningar att söka 

stödåtgärder via Naturvårdslaget. 





Bidragsregler 2018

• Uppdaterade LOK-stödsregler som nu ligger mer i 

linje med de som Riksidrottsförbundet har:

– Aktiviteten ska vara minst 60 min

– Minst 3 och max 30 deltagare per aktivitet

– Ledaren ska vara minst 18 år

– Samtliga deltagare ska vara medlemmar i föreningen

– Åldrar ändrade till 7 – 25 år / 65 år + samt aktiviteter 

som riktar sig till funktionshindrade

– Nya ansökningsdatum är 25 februari och 25 augusti



Bidragsregler 2018

• Kommunalt aktivitetsstöd (AKO) - nytt bidrag i 

liknande form som LOK men som riktar sig till alla 

bidragsberättigade föreningar som inte är 

idrottsföreningar:

– Aktiviteten ska vara minst 60 min

– Minst 3 deltagare per aktivitet – inget maxtak

– Minst en ledare

– Samtliga deltagare ska vara medlemmar i föreningen

– Ålder 7 – 25 år / 65 år + samt aktiviteter som riktar sig 

till funktionshindrade

– Ansökningsdatum 25 februari och 25 augusti



Stödåtgärder via Naturvårdslaget 

Söks precis som under 2017 via webben. Endast godkända 

och registrerade föreningar hos kultur- och 

fritidsförvaltningen kan söka och få dessa stödåtgärder. 



Bidragsregler 2018

• Anläggnings- och underhållsbidrag – ersätter det 

gamla underhålls- och reparationsbidraget. 

OBS! nytt är att man bara kan söka för nästkommande år

• Akutstöd – ny bidragsform

• Kartproduktionsbidrag – ändrade regler



Bidragsregler 2018

• Kulturarrangemangsbidraget är ej längre 

förlustbidrag. Maxbelopp är 25 000 kr per år och 

förening

• Evenemangsbidraget – ny bidragsform

• Offentligt kulturuppdrag

• Publikations- och produktionsbidrag

• Snabba pengar byter namn – heter numera 

Ungdomsbidrag för aktivitet





Interbook Go - vad händer nu?

• Föreningsansvarig i varje förening efterfrågas

• Granskning enligt nya bidragsregler 2018

• Föreningsansvarig i den godkända föreningen får ett 

aktiveringsmejl för att kunna logga in i det nya bidrags- och 

bokningssystemet Interbook Go

• Därefter ska föreningen själv uppdatera föreningsuppgifterna i 

Interbook Go

• Föreningen gör sina bokningsförfrågningar i Interbook Go



Viktigt att komma ihåg!

• Bidrag söks ännu inte digitalt

• Blanketter som tidigare skickades ut i samband med 

föreningarnas årsmöte hämtas fr o m i år på kommunens 

hemsida www.mark.se/sjalvservice/blankettarkiv/kultur-och-fritid

• OBS! Just nu ligger de gamla blanketterna på hemsidan - dock 

gäller 2018 års regelverk.

De nya blanketterna kommer att publiceras successivt. 

http://www.mark.se/sjalvservice/blankettarkiv/kultur-och-fritid


Övrig information från kultur- och fritidsförvaltningen

• Stallet Bosgården

• Horredshallen 

• Anläggningsutredning//Behovsanalys 2018

• Badutredning


