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Sammanfattning 
 
Utifrån vårt uppdrag och de beräkningar och sammanställningar vi gjort uppgår det totala 
föreningsstödet till bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer i Marks kommun till 
17 552 688 kronor under 2017.  
 
Det totala stödet redovisas i tre delar, dels i form av olika kontanta bidrag, dels i form av olika 
typer av lokalsubventioner och dels via utförda tjänster genom Naturvårdslaget. De kontanta 
bidragen uppgår till 6 666 338 kronor, lokalsubventioner som beräknats uppgår till 9 879 022 
kronor och stödet via Naturvårdslaget uppgår till 1 007 328 kronor. 
 
Tabellen visar det totala föreningsstödet i sammanfattning.  
 

Form av stöd Belopp 
  
Kontanta bidrag 6 666 338 kr 
    - Verksamhetsrelaterade 3 135 096 kr 
    - Lokalrelaterade 3 531 242 kr 
  
Subventioner 9 879 022 kr 
    - via lokalbokningen  5 694 626 kr 
    - via Badhuset Kaskad 99 682 kr 
  
    - via Bosgården 1 080 524 kr 
    - via Mariebergsparken 389 500 kr 
    - via övriga avtal 1 066 546 kr 
      
    - via Marks Ishall 1 548 144 kr 

Övrigt stöd 1 007 328 kr 
    - via Naturvårdslaget 1 007 328 kr 

Totalt föreningsstöd 17 552 688 kr 
 
Rapporten innehåller olika delar bl. a. en sammanställning av de kontanta bidragen samt 
sammanställningar av de lokalsubventioner som uppstår via kommunens egna och hyrda lokaler 
och anläggningar. Vi har även undersökt driftbidragens ekonomiska värde för några av de 
föreningar som äger egen lokal/anläggning alternativt hyr av privat aktör eller kommunen. 

I slutet av rapporten finns våra reflektioner och synpunkter redovisade. 

Mer detaljerade beskrivningar finns även redovisade i 4 olika bilagor.  
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Uppdraget 
 
Uppdraget har bl. a. inneburit att beräkna det totala kommunala stödet till bidragsberättigade 
föreningar, byalag och organisationer i Marks kommun under 2017. Det gäller de kontanta 
bidragen samt beräkningar av den totala kommunala subventionen via hyrda kommunala lokaler. 
Därutöver har en beräkning av kostnadstäckning via lokalrelaterade bidrag till föreningar, byalag 
och organisationer som äger och/eller driver lokaler/anläggningar genomförts.  
 
I rapporten redovisas bl.a. följande: 

• Sammanställning av kommunens kontanta bidrag och beräkning av bidragens ekonomiska utfall 
för bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer.  

• Beräkning av lokalsubventioner till bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer 
som bedriver verksamhet i kommunala lokaler/anläggningar som ägs av kommunal förvaltning 
eller kommunalt bolag.  

• Sammanställning av övrigt stöd via Naturvårdslaget. 
• Beräkning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer i 

form av kontanta bidrag, lokalsubventioner och övrigt stöd. 
• Redovisning av driftkostnader för föreningsägda lokaler/anläggningar och för de föreningar, 

byalag och organisationer som hyr lokal/anläggning av privat aktör samt beräkning av 
kostnadstäckning via driftsrelaterade bidrag.  

• Iakttagelser, synpunkter och förslag till åtgärder. 
 
 
Utredningens rapport består av 24 tabeller och 4 bilagor. Det redovisade resultatet 
i de olika tabellerna hänger oftast ihop vilket innebär att det inte alltid går att dra slutsatser 
utifrån endast en bilaga eller en tabell.  
 
Eftersom uppgifter om exempelvis bidragsbelopp, lokalsubventioner, ekonomi och verksamheter 
inte är statiska utan varierar över tid vill vi vara tydliga med att samtliga resultat och 
redovisningar gäller förhållanden som råder 2017.  
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Genomförande 
 
Vi menar att ett grundläggande synsätt när det gäller kommunalt stöd till föreningar är att 
föreningsstöd inte enbart kan tolkas som de kontanta bidrag kommunen fördelar. Föreningsstödet 
måste ses som en helhet och innefatta såväl kontantstöd, taxor och avgifter, lokalsubventioner 
och eventuella andra stöd i form av t. ex. utbildning eller andra tjänster som kommunen erbjuder.  
 
Utredningen har medfört ett stort arbete för tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
Lokalkostnader och timpriser i olika lokaler/anläggningar har beräknats och eftersom det 
ekonomiska redovisningssystemet inte alltid är uppbyggt med konton på objekts- eller 
delobjektsnivå har i många fall beräkningar och bedömningar gjorts för att på bästa sätt fördela 
kostnader. Dessutom har föreningsstatistik och uthyrningsstatistik tagits fram och bearbetats. 
Arbetet har enligt vår uppfattning varit nödvändigt – inte bara för utredningen utan också för 
kommunens fortsatta analys- och kvalitetsarbete. 
 
 
 
Rapportens innehåll och struktur 
 
Föreningslivets villkor i kommunen när det gäller kontantbidrag, lokalsubventioner samt 
inbetald hyra beskrivs i ett avsnitt. Här har vi särskilt arbetat med att ta fram och redovisa de 
lokalsubventioner som föreningslivet erhåller. 
 
I rapporten försöker vi också – som ett diskussionsmaterial – visa på olika stödformer och hur de 
fungerar som politiska styrinstrument. Olika modeller för föreningsstöd och varianter av 
modeller som gäller landet generellt tas också upp i rapporten som avslutas med våra synpunkter 
och kommentarer. 
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Föreningsstöd i Marks kommun 
 
Det totala föreningsstödet 
Det totala stödet, dvs. kontanta bidrag, olika former av subventioner och övrigt stöd, till 
bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer i Marks kommun uppgick 2017 till 
17 552 688 kronor och kan grovt fördelas enligt följande: 
 
 

Form av stöd Belopp 
  
Kontanta bidrag 6 666 338 kr 
    - Verksamhetsrelaterade 3 135 096 kr 
    - Lokalrelaterade 3 531 242 kr 
  
Subventioner 9 879 022 kr 
    - via lokalbokningen  5 694 626 kr 
    - via Badhuset Kaskad 99 682 kr 
  
    - via Bosgården 1 080 524 kr 
    - via Mariebergsparken 389 500 kr 
    - via övriga avtal 1 066 546 kr 
      
    - via Marks Ishall 1 548 144 kr 

Övrigt stöd 1 007 328 kr 
    - via Naturvårdslaget 1 007 328 kr 

Totalt föreningsstöd 17 552 688 kr 
 
 
 
De kontanta bidragen till föreningslivet år 2017 uppgår till 6 666 338 kronor. Av dessa betalades 
3 135 096 kronor ut som verksamhetsrelaterat bidrag och 3 531 242 kronor som lokalrelaterat 
bidrag. Med verksamhetsrelaterade bidrag menas de kontanta bidragsformer som avser stödja en 
förenings verksamhet och med lokalrelaterade bidrag menas de kontanta bidragsformer som 
avser stödja en förenings användning av och/eller drift av lokal/anläggning. 
 
Förutom de kontanta bidragen erhåller föreningslivet i Marks kommun ett indirekt stöd i form av 
subventioner genom tillgång till kommunala lokaler och anläggningar. Subventioner beräknas 
för de lokaler och anläggningar som finns med i den kommunala ekonomiska redovisningen och 
används av föreningslivet. Det innebär att lokalsubventionerna blir mest framträdande i 
nybyggda större anläggningar som exempelvis arrangemangshallar och sporthallar samt i större, 
tekniskt komplicerade och energikrävande anläggningar som ishallar och anläggningar för bad.  
 
Total subvention till föreningar, byalag och organisationer som är med i vår sammanställning, 
uppgår till 9 879 022 kronor och gäller främst idrottsanläggningar som bokas via kommunens 
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lokalbokning. Totalt har föreningarna sammanlagt bokat 21 594,75 timmar i kommunala lokaler 
och anläggningar till ett värde av 7 632 478 kronor. För de bokade timmarna betalade 
föreningarna en hyra på 1 937 851 kronor. Det innebär att det värdet av lokalsubventioner i dessa 
lokaler och anläggningar uppgår till 5 694 626 kronor netto – en subvention motsvarande 
75 procent. Bokningar för Badhuset Kaskad redovisas för sig. 
 
Detaljerad beskrivning av det totala stödet finns redovisad i Bilaga 1. Det totala föreningsstödet 
2017. 
 
 
Tabell 2. Det totala stödets fördelning mellan olika föreningskategorier 
 

Kategori 

Antal 
före-

ningar 

Totalt 
kontant 

bidrag 

Andel 
kontant 

bidrag  
i % 

Total 
subvention 
via lokaler 

och 
anläggningar  

Andel 
subvention  

i % 

Stöd via 
Naturvårds-

laget Totalt stöd 

Andel  
totalt 

stöd  
i % 

Idrottsförening 92 3 253 163 kr* 49% 8 997 469 kr 91% 690 616 kr 12 941 248 kr 74 % 

Samlingslokalsförening 17 1 101 861 17% -86 350 kr 0% 0 kr 1 015 511 kr 6 % 

Hembygdsförening 15 129 492 kr 2% 647 400 kr 7% 117 041 kr 893 933 kr 5 % 

Social förening 5 752 407 kr 11% 0 kr 0% 12 193 kr 764 600 kr 4 % 

Pensionärsförening 21 486 007 kr 7% 36 597 kr 0,4% 0 kr 522 604 kr 3 % 

Kulturförening 14 187 251 kr 3% 200 128 kr 2% 0 kr 387 379 kr 2 % 

Förening i kategori ”Övrig” 34 196 656 kr 3% 72 885 kr 1% 72 488 kr 342 029 kr 2 % 

Byalag 15 212 518 kr 3% 0 kr 0% 113 258 kr 325 776 kr 2 % 

Funktionsvariationsförening 11 264 999 kr 4% 9 143 kr 0,09% 0 kr 274 142 kr 2 % 

Församling 5 50 712 kr 1% 1 092 kr 0,01% 1 732 kr 53 536 kr 0,3 % 

Studieförbund 2 16 445 kr 0,2% 659 kr 0,01% 0 kr 17 104 kr 0,1 % 

Politisk organisation 1 14 827 kr 0,2% 0 kr 0% 0 kr 14 827 kr 0,08 % 

Totalt 233 6 666 338 kr   9 879 022 kr   1 007 328 kr 17 552 688 kr   

 
* Här redovisas ej det bidrag ämnat för drift som beviljats Fotskäls Hockey Club, vilken äger och driver Marks Ishall. 
Detta bidrag, 920 000 kronor, finns istället redovisat i våra beräkningar av det totala stödet som subvention. 
Detaljerad information finns i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017 och Bilaga 3. Lokalsubventioner via lokaler och 
anläggningar 2017. 
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Tabell 3. De tio föreningar som fått mest stöd totalt 2017 
 

Förening 
Totalt 

kontant bidrag 
Total subvention via 

lokaler och anläggningar 
Stöd via 

Naturvårdslaget Totalt stöd 

Fotskäls Hockey Club 56 689 kr* 1 548 533 kr 0 kr 1 605 222 kr 

Skene Idrottsförening 82 772 kr 1 446 392 kr 0 kr 1 529 164 kr 

Kinna Idrottsförening 111 626 kr 1 309 401 kr 0 kr 1 421 027 kr 

Basketklubben Marbo 386 778 kr 830 155 kr 0 kr 1 216 933 kr 

Marks Ridklubb 32 276 kr 1 080 524 kr 33 947 kr 1 146 747 kr 

Fritsla Idrottsförening 54 435 kr 429 515 kr 0 kr 483 950 kr 

Marks Handbollsklubb 76 764 kr 378 615 kr 0 kr 455 379 kr 

Kvinnojouren 425 666 kr 0 kr 0 kr 425 666 kr 

Kinna Hembygdsförening 18 652 kr 389 500 kr 0 kr 408 152 kr 

Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb 48 395 kr 277 805 kr 0 kr 326 200 kr 

 
* Här redovisas ej det bidrag ämnat för drift som beviljats Fotskäls Hockey Club, vilken äger och driver Marks Ishall. 
Detta bidrag, 920 000 kronor, finns istället redovisat i våra beräkningar av det totala stödet som subvention. 
Detaljerad information finns i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017 och Bilaga 3. Lokalsubventioner via lokaler och 
anläggningar 2017. 
 
  
 
 
 
Kontanta bidrag  
 
Totalt har 7 586 338 kronor utbetalts som kontanta bidrag till 205 föreningar under 2017.  
 
Det finns ett antal allmänna bestämmelser för att en förening i Marks kommun ska få kontanta 
bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen  
 
Allmänna bestämmelser 

• Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- 
och fritidsverksamheten och folkhälsoinsatser i Marks kommun. 

• De ideella föreningar som kultur- och fritidsnämnden godkänner som bidragsberättigade 
kan få kommunalt bidrag. Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Marks 
kommun. 

• Bidragsansökningar som riktar sig mot barn och ungdomar prioriteras. 
 
Dessa krav ställs på en bidragsberättigad förening:  
Föreningen  
• ska vara öppen för alla  
• ska ha minst 15 registrerade medlemmar  
• ska ha antagit stadgar  
• ska ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer  
• ska hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänns  
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• ska ha en uppdaterad medlemsförteckning  
• bör ta ut en medlemsavgift som är realistisk i förhållande till såväl verksamhetens omfattning 
som syfte  
• all bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger  
• verksamheten ska präglas av en demokratisk och jämställd inriktning 
 
- Bidrag utbetalas endast till föreningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto, alltså inte till 
enskild föreningsledares adress. 
- Förening som lämnar in ansökan efter senaste inlämningsdatum riskerar att bli utan bidrag. 
- Om förening har skuld till kommunen regleras denna före utbetalning av beviljat bidrag. 
Förening, grupp eller enskild som får bidrag är skyldig att lämna kultur- och fritidsnämnden 
insyn i verksamheten. Det för att nämnden ska kunna säkerställa att lämnade uppgifter är 
korrekta och att tilldelade bidrag används på angivet sätt. Kommunen har rätt att kräva revision 
av en förening och då måste föreningen samarbeta med revisorerna. 
 
Ovanstående krav gällde 2017 även för bidrag beviljade enligt socialförvaltningens regler. 
 

 
Tabell 4. Kontanta bidragens fördelning mellan olika föreningskategorier 
 

Föreningskategori 
Antal 

föreningar 
Verksamhets-

relaterat bidrag 
Lokalrelaterat 

bidrag 
Kontant bidrag  

totalt Andel i % 
Idrottsförening 78 1 455 273 kr 2 717 890 kr* 4 173 163 kr* 55 % 

Samlingslokalsförening 17 76 120 kr 1 025 741 kr 1 101 861 kr 15 % 

Social förening 4 700 407 kr 191 712 kr 752 407 kr 10 % 

Pensionärsförening 18 294 295 kr 171 393 kr 486 007 kr 6 % 

Funktionsvariationsförening 9 93 606 kr 135 951 kr 264 999 kr 4 % 

Byalag 15 212 518 kr 75 400 kr 212 518 kr 3 % 

Förening i kategori ”Övrig” 30 60 965 kr 62 240 kr 196 656 kr 3 % 

Kulturförening 13 125 011 kr 61 840 kr 187 251 kr   2 % 

Hembygdsförening 14 67 652 kr 52 000 kr 129 492 kr 2 % 

Församling 5 17 977 kr 32 735 kr 50 712 kr 0,7 % 

Studieförbund 1 16 445 kr 0 kr 16 445 kr 0,2 % 

Politisk organisation 1 14 827 kr 0 kr 14 827 kr 0,2 % 

Totalt 205 3 135 096 kr 4 451 242 kr 7 586 338 kr  
 
* Här redovisas det kontanta bidrag ämnat för drift som beviljats Fotskäls Hockey Club, den förening som äger och 
driver Marks Ishall. I beräkningen av det totala stödet är detta belopp, totalt 920 000 kronor, borträknat från 
kontanta bidrag och redovisas istället som en subvention. Detaljerad information finns i Bilaga 2. Kontanta bidrag 
2017 och Bilaga 3. Lokalsubventioner via lokaler och anläggningar 2017. 
 
Idrottsföreningarnas andel av de totala kontanta bidragen är 55 procent eller 4 173 163 kronor. 
Samlingslokalföreningarnas andel utgör 15 procent eller 1 101 861 kronor.  
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Tabell 5. De tio föreningar som fått mest kontanta bidrag 2017 
 

Förening 
Verksamhetsrelaterat 

bidrag Lokalrelaterat bidrag 
Kontant bidrag  

totalt 
Fotskäls Hockey Club 56 689 kr 920 000 kr* 976 689 kr 
Kvinnojouren 425 666 kr 0 kr 425 666 kr 

Basketklubben Marbo 362 284 kr 24 494 kr 386 778 kr 

Marks Röda Korskrets 210 000 kr 0 kr 210 000 kr 
HSO Mark 30 160 kr 171 393 kr 201 553 kr 

Marks Golfklubb 90 205 kr 97 000 kr 187 205 kr 

Kinnaströms Sportklubb 1 000 kr 180 875 kr 181 875 kr 
Torestorps Idrottsförening 16 150 kr 161 375 kr 177 525 kr 

Hajoms Bygdegårdsförening 0 kr 159 129 kr 159 129 kr 

Skene Folkets Hus-förening 22 830 kr 118 627 kr 141 457 kr 
 

* Bidraget är utbetalt för drift av Marks Ishall. I beräkningarna av det totala stödet finns bidraget redovisat som 
subvention via föreningsägd anläggning. 
 
 
 
 
Verksamhetsrelaterade kontanta bidrag – 3 135 096 kronor 
Utifrån 12 olika former av kontanta bidrag har totalt 3 135 096 kronor betalats ut till  
193 föreningar som verksamhetsrelaterat stöd i Marks kommun under 2017.  
Detaljerad information om respektive bidrag finns beskrivet i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017. 
 
Fördelningen av de verksamhetsrelaterade kontanta bidragen ser ut enligt följande: 
 
Startbidrag – 1 000 kronor 
Startbidrag lämnas till nybildad förening som är godkänd av kultur- och fritidsförvaltningen, 
eller till förening där verksamhet inte bedrivits de senaste tre åren. Bidrag beviljas med 1 000 
kronor per förening. Ansökan ska göras tidigast 6 månader efter föreningens bildande. Under 
2017 utbetalades bidraget med 1 000 kronor till en förening i kategorin ”övriga” föreningar. 
 
Grundbidrag – 185 000 kronor 
Förening med minst 15 registrerade medlemmar får ett grundbidrag på 1 000 kronor per år.  
Om föreningen har minst en ordinarie ledamot i huvudstyrelsen som är mellan 15–25 år, beviljas 
ytterligare 1 000 kronor per år. Ett extra grundbidrag betalas ut med 2 000 kronor per år till 
bidragsberättigad hembygdsförening. Ansökan ska göras senast tre månader efter årsmötet. 
Under 2017 utbetalades bidraget med 185 000 kronor till: 

• 69 idrottsföreningar – 95 000 kronor 
• 26 föreningar i kategori ”övrig” – 35 000 kronor 
• 9 kulturföreningar – 10 000 kronor 
• 3 församlingar – 3 000 kronor 
• 14 hembygdsföreningar – 42 000 kronor 
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Lokalt aktivitetsstöd – 1 024 116 kronor 
Lokalt aktivitetsstöd lämnas till förening, såväl med som utan riksförbundstillhörighet. Bidraget 
lämnas för ledarledda aktiviteter som pågår i en timme eller mer, där minst fem deltagare i 
åldern 6-20 år eller 65 år och äldre deltar. Ansökan om bidraget görs halvårsvis. 
Under 2017 utbetalades bidraget med totalt 1 024 116 kronor till: 

• 56 idrottsföreningar – 868 665 kronor 
• 12 pensionärsföreningar – 125 112 kronor 
• 4 församlingar – 7 977 kronor 
• en kulturförening – 6 729 kronor 
• en funktionsvariationsförening – 5 286 kronor 
• 4 föreningar i kategori ”övrig”– 4 965 kronor 
• 2 samlingslokalföreningar – 4 164 kronor 
• ett byalag – 1 218 kronor  

Av det totala lokala aktivitetsstödet 2017 lämnades 807 858 kronor för sammankomster för 
deltagare mellan 6-20 år och 216 258 kronor för sammankomster för deltagare över 65 år. 
 
Projektbidrag – 20 000 kronor 
Projektbidrag kan lämnas för projekt som är av allmänintresse och i någon form har lokal 
anknytning. Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda från 18 år i Marks kommun. 
Syftet med bidraget är att uppmuntra nya verksamhets- och arbetsformer. Ansökan lämnas i 
förskott för två årliga projektperioder.  
Under 2017 utbetalades bidraget med 20 000 kronor till en förening i kategori ”övrig”. 
 
Publikations- och Produktionsbidrag – 14 250 kronor 
Bidraget gäller produktion inom film, ljud och text och kan sökas av föreningar, grupper och 
enskilda i Marks kommun. Ansökan lämnas i förskott för två årliga projektperioder.  
Under 2017 utbetalades bidraget med 14 250 kronor till: 

• en hembygdsförening – 10 000 kronor 
• en kulturförening – 4 250 kronor 

 
Kulturarrangemangbidrag – 60 079 kronor 
Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda i Marks kommun. Bidraget kan endast 
beviljas för arrangemang av kulturell art, till exempel konsert, artistframträdande, teater, 
utställning eller föreläsning som sker i kommunen. Kulturarrangemanget ska vara en stimulans 
för invånarna i Marks kommun och ska därför ha ett allmänt intresse. Bidrag beviljas inte för 
arrangemang som beräknas gå med vinst utan är att betrakta som ett förlustbidrag. 
Ansökan kan ske löpande senast sex veckor före arrangemangsdatum och bidraget kan inte sökas 
retroaktivt. 
Under 2017 utbetalades bidraget med 60 079 kronor till: 

• 3 samlingslokalsföreningar – 29 144 kronor 
• 3 kulturföreningar – 19 032 kronor 
• 2 pensionärsföreningar – 11 903 kronor 
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Offentligt kulturuppdrag – 85 000 kronor 
Offentligt kulturuppdrag kan sökas av föreningar och grupper i Marks kommun. Uppdraget 
omfattar ett antal offentliga arrangemang som avtalas med kultur- och fritidsförvaltningen. 
Kulturuppdraget skall vara av allmänintresse och uppdrag som riktar sig mot barn och ungdomar 
prioriteras. Ansökan för kommande år lämnas senast i oktober året innan. 
Under 2017 utbetalades bidraget med 85 000 kronor till fyra kulturföreningar. 
 
Folkhälsobidrag – 33 100 kronor 
Folkhälsobidrag kan sökas av frivilligorganisationer för insatser som främjar hälsa och 
förebygger ohälsa hos invånarna i Marks kommun. Bidraget fördelas en gång per år under 
förutsättning att en uppföljning/utvärdering lämnats senast två månader efter avslutat projekt. 
Ansökan skall lämnas senast i februari. 
Under 2017 utbetalades bidraget med 33 100 kronor till:  

• 2 pensionärsföreningar – 12 100 kronor 
• en församling – 7 000 kronor 
• en idrottsförening – 7 000 kronor 
• en social förening – 7 000 kronor 

 
Lönebidrag – 297 135 kronor 
Under 2017 utbetalades bidraget med 297 135 kronor till:   

• 10 idrottsföreningar – 184 608 kronor 
• 2 sociala föreningar – 42 791 kronor 
• 2 samlingslokalsföreningar – 22 812 kronor 
• ett studieförbund – 16 445 kronor 
• en hembygdsförening – 15 652 kronor 
• en politisk organisation – 14 827 kronor 

 
Byalagsbidrag – 231 300 kronor 
Kommunstyrelsen kan ge bidrag i form av en utvecklingspeng till kommunens byalag för att 
möjliggöra lokalt utvecklingsarbete. Bidragen ges för att uppmuntra till engagemang och 
aktiviteter som ökar trivseln och attraktiviteten för boende och besökande i respektive by eller 
ort. Ansökan om bidrag ska lämnas senast 15 april det år ansökan avser. 
Under 2017 utbetalades bidraget med 231 300 kronor till: 

• 15 byalag – 179 800 kronor 
• 2 samlingslokalföreningar – 20 000 kronor 

 
Sponsorbidrag från kommunstyrelsen – 300 000 kronor 
Kommunal sponsring är en form av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd till en 
aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. I utbyte får kommunen en 
motprestation, till exempel möjlighet att göra reklam eller PR i någon form, i samband med den 
sponsrade aktiviteten. Kommunens vinst med sponsringen är att vinna marknadsföringsmässig 
nytta och stärka varumärket Mark genom att kopplas samman med ett visst projekt eller aktivitet.  
Genom sponsring ska kommunen sätta Marks kommun på kartan geografiskt, kulturellt, 
turistiskt och idrottsligt. Kommunen ska även ha sikte på att direkt eller indirekt förbättra för 
medborgarna och näringslivet i Mark. 
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Varje sponsring ska regleras genom ett skriftligt avtal mellan kommunen och mottagande part. 
Av avtalet ska åtagandet, motprestation och uppföljning framgå.   
Under 2017 utbetalades ett bidrag med 300 000 kronor till en idrottsförening. 
 
Driftsbidrag från socialförvaltningen – 884 116 kronor 
Under 2017 beviljade socialförvaltningen driftbidrag till föreningar med verksamhet för 
pensionärer, verksamheter för funktionshindrade samt verksamheter riktad mot socialt utsatta 
grupper. Verksamhet riktad mot socialt utsatta grupper avser verksamhet för missbrukare, 
verksamhet för personer med psykiskt eller socialt funktionshinder samt verksamhet som 
förebygger missbruk eller brott. Driftbidraget omfattar bidrag till verksamhetsrelaterade utgifter. 
Bidraget utgörs av ett grundbidrag samt ett medlemsbidrag baserat på antalet medlemmar. 
Driftbidrag utbetalas efter ansökan från föreningen och lämnas en gång om året. 
Under 2017 utbetalades bidraget med 884 116 kronor till:  

• 3 sociala föreningar – 650 616 kronor 
• 16 pensionärsföreningar – 145 180 kronor 
• 9 funktionsvariationsföreningar – 88 320 kronor 

 
 
Tabell 6. Samtliga verksamhetsrelaterade bidragsformer  
 

Verksamhetsrelaterade bidrag  Belopp  Andel i % 

Lokalt aktivitetsstöd 1 024 116 kr 33 % 

Lönebidrag 297 135 kr 9 % 

Grundbidrag 185 000 kr 6 % 

Offentligt kulturuppdrag 85 000 kr 3 % 

Kulturarrangemangsbidrag 60 079 kr 2 % 

Folkhälsobidrag 33 100 kr 1 % 

Projektbidrag 20 000 kr 0,6 % 

Publikations- och produktionsbidrag 14 250 kr 0,5 % 

Startbidrag 1 000 kr 0,03 % 

   

Driftsbidrag från socialförvaltningen  884 116 kr 28 % 

Sponsorbidrag från kommunstyrelsen 300 000 kr 10 % 

Byalagsbidrag från kommunstyrelsen 231 300 kr 7 % 

Verksamhetsrelaterade kontant bidrag totalt    3 135 096 kr  

 
Av de totala kontanta bidragen är 33 procent eller 1 024 116 kronor lämnat som lokalt 
aktivitetsstöd och 28 procent som driftsbidrag från socialförvaltningen.  
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Tabell 7. De fem kategorier som fått mest verksamhetsrelaterat bidrag 2017  
 

Kategori Antal föreningar Verksamhetsrelaterat kontant bidrag Andel i % 
Idrottsförening 76 1 455 273 kr 46 % 

Socialförening 4 700 407 kr 22 % 

Pensionärsförening 18 294 295 kr 9 % 

Byalag 15 212 518 kr 7 % 

Kulturförening 13 125 011 kr 4 % 

 
 
 
 
Tabell 8. De 10 föreningar som fått mest verksamhetsrelaterat bidrag 2017  
 

Förening Kategori Verksamhetsrelaterat kontant bidrag totalt Andel i % 
Kvinnojouren Social 425 666 kr 14 % 

Basketklubben Marbo Idrott 362 284 kr 12 % 

Marks Röda Korskrets Social 210 000 kr 7 % 

IFK Örby Idrott 110 278 kr 4 % 

Marks Golfklubb Idrott 90 205 kr 3 % 

Kinna IF Idrott 86 626 kr 3 % 

Marks Handbollsklubb Idrott 59 318 kr 2 % 

Skene IF Idrott 57 772 kr 2 % 

Fotskäls Hockey Club Idrott 56 689 kr 2 % 

Dansföreningen Stödbenet Idrott 48 611 kr 2 % 

 
 
 
Lokalrelaterade kontanta bidrag – 4 451 242 kronor 
Utifrån 5 olika former av kontanta bidrag har totalt 4 451 242 kronor betalats ut till 90 föreningar 
som lokalrelaterat bidrag i Marks kommun under 2017.  
Detaljerad information om respektive bidrag finns beskrivet i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017. 
 
Fördelningen av de lokalrelaterade kontanta bidragen ser ut enligt följande: 
 
Lokalbidrag och utökat lokalbidrag – 1 072 454 kronor  
Bidragen lämnas till förening som uppfyller krav för grundbidrag samt har minst 15 medlemmar 
i åldern 6-20 år. Lokalbidrag beviljas till lokaler som bedömts som lämpliga för föreningens 
verksamhet och som godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Lokalbidrag beviljas med 
maximalt 85 % av lokalkostnaden, dock högst 25 000 kronor per år och beräknas i proportion till 
antalet medlemmar. Som lokalkostnader för egen lokal räknas utgifter för drift och underhåll 
såsom ränta på lånat kapital, värme, el, vatten och avlopp, sotning, slamsugning, sophantering 
samt fastighetsförsäkring. Som lokalkostnader för hyrd lokal räknas utgifter för hyra, värme, el 
och försäkring. 
För föreningar som har fasta hyresgäster i sina lokaler reduceras den bidragsgrundande 
lokalkostnaden med hyresintäkterna för dessa. 
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Utökat lokalbidrag kan prövas om en förening har speciella skäl till att få ett större bidrag än vad 
ordinarie lokalbidragsregler tillåter. 
Ansökan om lokalbidrag lämnas en gång om året senast tre månader efter årsmötet tillsammans 
med ansökan om grundbidrag. 
Under 2017 utbetalades lokalbidrag och utökat lokalbidrag med 1 072 454 kronor till: 

• 40 idrottsföreningar – 837 010 kronor 
• 11 föreningar i kategori ”övrig” – 135 691 kronor 
• 3 kulturföreningar – 62 240 kronor 
• 2 församlingar – 32 735 kronor 
• en hembygdsförening – 4 778 kronor 

 
Skötselbidrag – 1 380 980 kronor 
Skötselbidrag beviljas till fotbollsplaner, märkta motionsspår, ishallar och golfbanor i Marks 
kommun utan redovisning av kostnader enligt följande: 
• max en fotbollsplan, 25 000 kronor  
• märkta motionsspår, 300 kronor per kilometer  
• ishall, max 920 000 kronor  
• golfbana, 4 000 kr per hål, max 18 hål 
 
Följande villkor skall vara uppfyllda för att beviljas skötselbidrag: 
• För skötselbidrag till fotbollsplaner måste föreningen ha en aktiv och välfungerande 
ungdomsverksamhet vilket motsvarar minst tre ungdomslag i regelbunden träning. 
Fotbollsplanerna ska vara godkända enligt Svenska Fotbollförbundets normer 
• För skötselbidrag till motionsspår ska bidraget användas till underhåll och märkning 
• För skötselbidrag till ishall måste föreningen lägga is minst sex månader per år, ha en 
välfungerande ungdomsverksamhet vilket motsvarar minst tre ungdomslag i regelbunden träning 
och ha ishallen öppen för allmänhetens åkning minst 10 timmar per vecka. Ishallen ska vara 
godkänd för seriespel enligt Svenska Ishockeyförbundets regler 
• För skötselbidrag till golfbana ska golfbanan sanktionerats för spel av Svenska Golfförbundet 
Under 2017 utbetalades bidraget med 1 380 980 kronor till: 

• 23 idrottsföreningar – 1 369 430 kronor 
• en hembygdsförening – 11 550 kronor 

 
Driftbidrag till godkända samlingslokalföreningar – 832 203 kronor 
Godkända samlingslokalföreningar kan beviljas driftbidrag med max 70 procent av 
lokalkostnaden. Som lokalkostnad räknas alla utgifter för drift såsom vatten och avlopp, 
slamsugning, el, värme, sotning, fastighetsförsäkring, snöröjning, renhållning, brandöversyn 
samt ränta på lånat kapital upp till 500 000 kr. Bidraget betalas endast ut för den del som räknas 
som samlingslokal. För lokaler som hyrs ut stadigvarande lämnas inget bidrag. Ansökan om 
bidraget ska lämnas senast två månader efter årsmötet.  
I Marks kommun finns 18 godkända samlingslokalföreningar varav en förening vars verksamhet 
gäller som hembygdsförening. 
Under 2017 utbetalades bidraget med 832 203 kronor till 18 samlingslokalföreningar. 
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Underhålls- och Reparationsbidrag – 750 500 kronor 
Kommunalt underhålls- och reparationsbidrag kan sökas av en förening som tänker göra större 
ändringar, nyanlägga eller köpa inventarier av varaktig karaktär. 
Orienteringsklubbar har möjlighet att söka bidrag till kartproduktion och tryckkostnader. 
Ansökan om bidrag lämnas tillsammans med offert senast 15 augusti året innan investeringsåret.   
Ekonomisk redovisning av godkänt underhålls- och reparationsbidrag ske senast den 31 
december två år efter beviljandet. Bidraget beviljas med maximalt 50 procent av redovisat 
belopp. 
Under 2017 utbetalades bidraget med 750 500 kronor till: 

• 10 idrottsföreningar – 511 450 kronor 
• 4 samlingslokalföreningar – 218 770 kronor 
• 2 hembygdsföreningar – 20 280 kronor 

 
Särskilt lokalbidrag från socialförvaltningen – 415 105 kronor 
Under 2017 utgick lokalbidrag till föreningar med verksamhet för pensionärer, verksamheter för 
funktionshindrade samt verksamheter riktad mot socialt utsatta grupper, utifrån 
socialförvaltningens regler. Verksamhet riktad mot socialt utsatta grupper avser verksamhet för 
missbrukare, verksamhet för personer med psykiskt eller socialt funktionshinder samt 
verksamhet som förebygger missbruk eller brott.  
Särskilt lokalbidrag kan utgå till föreningars vars lokalkostnader inte kan täckas av driftbidrag. 
Bidraget syftar till att ge möjlighet för föreningar med litet medlemsantal, men med omfattande 
eller speciell verksamhet, att kunna hyra lämpliga lokaler. Bidraget beviljas endast till lokaler 
som godkänts av socialnämnden.   
Som lokalkostnad för egen lokal räknas alla utgifter för drift och underhåll såsom va, el, 
uppvärmning, sotning, försäkring samt mindre reparationer.   
Som lokalkostnad för hyrd lokal räknas utgifter för hyra, el, uppvärmning, försäkring. 
Bidraget ska grundas på antal aktiviteter som föreningen anordnar och som vid varje tillfälle 
samlar minst det antal personer som motsvarar 10 procent av det totala antalet medlemmar i 
föreningen. Vid fler än 120 aktiviteter per år utgår fullt driftsbidrag och vid färre än 30 
aktiviteter per år utgår inget driftbidrag. Vid antal aktiviteter däremellan utgår bidraget med 50 
procent eller 25 procent av driftskostnaden beroende på antalet anordnade aktiviteter. 
Särskilt lokalbidrag utbetalas en gång per år eller enligt överenskommelse mellan föreningen och 
nämnden. Redovisningen av föregående års verksamhet i lokalen ska vara inkommen senast 
samma datum som verksamhetsberättelsen. Varje nytt år ska ny ansökan inges. Vid varje 
ansökan som avser särskilt lokalbidrag ska behovet särskilt prövas varvid det skall undersökas 
om alternativ lokal finns att tillgå.   
Under 2017 utbetalades bidraget med 415 105 kronor till: 

• 6 pensionärsföreningar – 191 712 kronor 
• en funktionsvariationsförening – 171 393 kronor 
• en social förening – 52 000 kronor 
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Tabell 9. Samtliga lokalrelaterade bidragsformers fördelning  
 

Lokalrelaterade bidrag Belopp Andel i % 

Skötselbidrag 1 380 980 kr        31 % 

Lokalbidrag och utökat lokalbidrag 1 072 454 kr 24 % 

Driftbidrag till godkända samlingslokalföreningar 832 203 kr  19 % 

Underhålls- och reparationsbidrag 750 500 kr 17 % 

   

Särskilt lokalbidrag från Socialförvaltningen 415 105 kr 9 % 

Lokalrelaterade kontanta bidrag totalt   4 451 242 kr   
 
 
 
 
Tabell 10. De fem kategorier som fått mest lokalrelaterat bidrag 2017 
 

Kategori Antal föreningar 
Lokalrelaterat 

kontanta bidrag Andel i % 

Idrottsförening 43 2 677 890 kr* 60 % 

Samlingslokalsförening 17 1 025 741 kr 23 % 

Pensionärsförening 6 191 712 kr 4 % 

 Funktionsvariationsförening 1 171 393 kr 4 % 

Förening i  kategori ”övrig” 11 135 691 kr 3 % 

 
* Bidrag på 920 000 kronor är utbetalt till Fotskäls Hockey Club för drift av Marks Ishall. I beräkningarna av det 
totala stödet är bidraget redovisat som subvention via föreningsägd anläggning. 
 
 
 
 
Tabell 11. De tio föreningar som fått mest lokalrelaterat bidrag 2017  
 

Förening Kategori 
Lokalrelaterat kontant 

bidrag totalt Andel i % 
Fotskäls Hockey Club Idrott 920 000 kr* 21 % 

Kinnaströms Sportklubb Idrott 180 875 kr 4% 

HSO Mark Funktionsvariation 171 393 kr 4% 

Torestorps Idrottsförening Idrott 161 375 kr 4% 

Hajoms Bygdegårdsförening Samlingslokal 159 129 kr 4% 

Horreds Bygdegårdsförening Samlingslokal 138 152 kr 3% 

Kinnahults IF Idrott 123 350 kr 3% 

Skene Folkets Hus-förening Samlingslokal 118 627 kr 3% 

Björketorps IF Idrott 98 148 kr 2% 

Marks Golfklubb Idrott 97 000 kr 2% 

 
* Bidrag på 920 000 kronor är utbetalt till Fotskäls Hockey Club för drift av Marks Ishall. I beräkningarna av det 
totala stödet är bidraget redovisat som subvention via föreningsägd anläggning. 
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Lokalsubventioner 
 
Subventioner uppstår när bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer använder 
kommunala lokaler/anläggningar. Det kan ske via kommunens lokalbokning, via 
lokal/anläggning som ägs av kommunen men drivs av förening eller via kommunala lokaler som 
upplåts på årsbasis via avtal, kontrakt eller överenskommelse. 
 
Rent allmänt kan sägas att lokalsubventioner är större än de kontanta bidragen. Omfattningen av 
lokalsubventioner framgår inte i kommunens eller den enskilda föreningens ekonomiska 
redovisning och är därför okända för de flesta föreningar. Föreningslivet använder stora delar av 
den tillgängliga tiden även om många anläggningar också används för skolans verksamhet och 
av allmänhet. 
 
Av naturliga skäl blir lokalsubventionerna mest framträdande i större anläggningar som 
exempelvis arrangemangshallar och sporthallar samt i stora, tekniskt komplicerade och 
energikrävande anläggningar som ishallar och anläggningar för bad.  
 

 
Subvention via kommunens lokalbokning – 4 448 899 kronor 
Bokning av kommunala lokaler och anläggningar sker via kommunens lokalbokningsfunktion 
där föreningar, byalag och organisationer bokar tid i form av timmar i de uthyrningsobjekt som 
förekommer. Det innebär att alla timmar kan prissättas utifrån kommunens bruttokostnad för 
respektive uthyrningsobjekt där hänsyn tas till den tillgängliga eller bokningsbara tiden. 
Exempelvis blir timkostnaden 100 kronor i ett uthyrningsobjekt som kostar 100 000 kronor och 
kan bokas 1 000 timmar per år.  
 
Den beräknade timkostnaden blir låg i uthyrningsobjekt med låg bruttokostnad och många 
tillgängliga timmar vilket t. ex. gäller för många skollokaler, äldre gymnastiksalar och 
samlingslokaler. I dessa lokaler kan det ibland förekomma att den kommunala timkostnaden blir 
beräknad lägre än den timtaxa kommunen tillämpar i samband med uthyrning. På motsvarande 
sätt blir timkostnaden hög i uthyrningsobjekt med höga bruttokostnader vilket bl. a. gäller 
tekniskt komplicerade och energikrävande anläggningar som ishallar och i förekommande fall 
huvudarenor för fotboll och större idrottshallar. Lokaler och anläggningar med få tillgängliga 
eller uthyrningsbara timmar ger även de i många fall en hög kommunal timkostnad. 
Att räkna fram ett timpris eller en timkostnad utifrån bokningsobjektens bruttokostnad och 
tillgänglighet har varit tidskrävande bl. a. eftersom det i den kommunala redovisningen i många 
fall endast finns uppgifter om kostnader för en hel anläggning. Kostnaden per uthyrningsobjekt, 
t. ex. kostnaden för delobjekt eller olika ytor i större lokaler/anläggningar, har inte per automatik 
gått att få fram via den kommunala redovisningen.  
 
Den timkostnad som beräknats för varje uthyrningsobjekt används för att räkna fram 
bruttokostnaden för de bokade timmarna. Subventionen beräknas därefter genom att från 
bruttokostnaden dra bort den hyra som respektive förening betalt för sina bokade timmar.  
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I beräkningarna av subventioner från lokalbokningen ingår 72 olika uthyrningsobjekt som under 
2017 bokats av bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer i sammanlagt 21 594,75 
timmar. Den totala kommunala bruttokostnaden för den bokade tiden uppgår till 7 632 478 
kronor. För de bokade timmarna har en hyra motsvarande 1 937 851 kronor betalats in. Den 
kommunala subventionen till föreningslivet blir därmed 5 694 626 kronor eller 75 procent av den 
kommunala kostnaden. 
 
 
Tabell 12. Lokalsubventioner via kommunens lokalbokning – fördelning mellan olika 
föreningskategorier  
 

Föreningskategori 
Bokade 
timmar 

Kommunal 
bruttokostnad 

Inbetald 
hyra 

Kommunal 
subvention 

Kommunal 
subvention i 

% 
Idrottsförening 18 940,05 7 398 606 kr 1 819 952 kr 5 578 654 kr 75 % 

Förening i kategori ”Övrig” 349,95 71 251 kr  21 166 kr 50 085 kr 70 % 

Kulturförening 1 629 94 090 kr 53 640 kr 40 450 kr 43 % 

Pensionärsförening 295 44 263 kr 20 850 kr 23 413 kr  53 % 

Funktionsvariationsförening 66,5 6 059 kr 4 802 kr 1 257 kr 21 % 

Församling 9,5 1 749 kr 658 kr 1 092 kr 62 % 

Samlingslokalsförening 24 1 410 kr 1 200 kr 210 kr  15 % 

Studieförbund 280,5 15 050 kr 15 585 kr -535 kr 0 % 

Totalt 21 594,5 7 632 478 kr 1 937 852 kr 5 694 626 kr 75 % 
 
 
 
 
Tabell 13. Lokalsubventioner via kommunens lokalbokning – 10 föreningar med störst 
subvention  
 

Förening 
Bokade 
timmar 

Kommunal 
bruttokostnad Inbetald hyra 

Kommunal 
subvention 

i kr 

Kommunal 
subvention  

i % 

Kinna Idrottsförening 1 742 1 623 153 kr 313 753 kr 1 309 401 kr 81 % 

Skene Idrottsförening 1 321 1 484 435 kr 214 043 kr 1 270 392 kr 86 % 

Basketklubben Marbo 2 327 1 024 902 kr 194 747 kr 830 155 kr 81 % 

Fritsla Idrottsförening 546,5 501 243 kr 96 495 kr 404 748 kr 81 % 

Marks Handbollsklubb 1 862,25 533 838 kr 155 223 kr 378 615 kr 71 % 

Kinna Innebandyklubb 1 114 297 808 kr 94 077 kr 203 731 kr 68 % 

Sätila Basketbollklubb 850 231 019 kr 65 345 kr 165 673 kr 72 % 

Fritsla IF/Innebandysektionen 706 208 846 kr 49 816 kr 159 030 kr 76 % 

IBK Tygriket 99 847,5 218 949 kr 74 837 kr 144 112 kr 66 % 

Viskadalen IBK 500 168 300 kr 40 051 kr 128 249 kr 76 % 

Samtliga 88 föreningar 21 594,5 7 632 478 kr 1 937 852 kr 5 694 626 kr 75 % 
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Subvention via Badhuset Kaskad – 99 682 kronor 
De bassänger som finns i badhuset Kaskad används av föreningar, allmänhet och andra badgäster 
samtidigt. Av den anledningen har fördelningsnyckeln ”bantimmar” använts för beräkning av 
subventioner till de föreningar som använder badhuset. 
 
Badhuset Kaskad består av en 25-metersbassäng med 6 banor samt en terapibassäng som i första 
hand är tillgänglig för simskola, personer med funktionsvariation och vattengympa. Den är 12,5 
meter lång och har höj- och sänkbar botten och har cirka 33 gradigt vatten. 
Den totala subventionen till föreningar via Badhuset Kaskad är 99 682 kronor varav 64 116 
kronor via simbanor och 35 566 kronor via terapibassängen. 
 
Kommunens subvention till Skene Sim- & Idrottssällskap via Badhuset Kaskads simbanor 
beräknas till totalt 64 116 kronor. 
 
 
Tabell 14. Lokalsubvention via Badhuset Kaskads simbanor 
 

Förening 

Antal 
bokade 

bantimmar 
Kostnad per 

bantimme 

Kommunal 
kostnad  

för bokad tid 
Inbetald 

hyra 
Kommunal 

subvention i kr 
Kommunal 

subvention i % 
Skene Sim- & 
Idrottssällskap 631         195 kr             92 511 kr  28 395 kr           64 116 kr  69 % 

Totalt 631         195 kr             92 511 kr  28 395 kr           64 116 kr  69 % 

 
 
Kommunens subvention till 12 föreningar via Badhuset Kaskads terapibassäng beräknas till 
totalt 35 566 kronor. 
 
 
Tabell 15. Lokalsubvention via Badhuset Kaskads terapibassäng 
 

Förening 
Antal 

bantimmar 
Kostnad per 

bantimme 

Kommunal 
kostnad  

för bokad tid 
Inbetald 

hyra 
Kommunal 

subvention i kr 
Kommunal 

subvention i % 

Korpen Mark 232 440 kr 102 040 kr 92 800 kr 9 240 kr 9 % 

Reumatikerföreningen 112 440 kr 49 261 kr 44 800 kr 4 461 kr 9 % 

PRO Horred 110 440 kr 48 381 kr 44 000 kr 4 381 kr 9 % 

Berghems Gymnastikförening 78 440 kr 34 306 kr 31 200 kr 3 106 kr 9 % 

PRO Kinna 55 440 kr 24 190 kr 21 600 kr 2 590 kr 11 % 

Hjärt- och lungsjukas förening 56 440 kr 24 630 kr 22 400 kr 2 230 kr 9 % 

Skene Pensionärsförening 56 440 kr 24 630 kr 22 400 kr 2 230 kr 9 % 

SPF Seniorerna Markbygden 52 440 kr 22 871 kr 20 800 kr 2 071 kr 9 % 

Marks Finska förening 48 440 kr 21 112 kr 19 200 kr 1 912 kr 9 % 

ABF Sjuhärad  30 440 kr 13 195 kr 12 000 kr 1 195 kr 9 % 

Neuroförbundet i Mark 30 440 kr 13 195 kr 12 000 kr 1 195 kr 9 % 

Skene Sim- & Idrottssällskap 24 440 kr 10 556 kr 9 600 kr 956 kr 9 % 

Totalt 883  388 366 kr 352 800 kr 35 566 kr 9 % 
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Subventioner via lokaler och anläggningar utanför lokalbokningen 
Förutom subventioner via kommunens lokalbokningsfunktion finns ytterligare 
lokalsubventioner. I följande avsnitt kommer lokalsubventioner via lokaler och anläggningar 
som är kommunalt ägda och via avtal eller avtalsliknande sätt hyrs av föreningar, att redovisas. 
Totalt uppgår subventioner till lokaler och anläggningar utanför lokalbokningen till 2 536 570 
kronor.  
 
 
Subvention via Bosgården – Mark Örby 8:7 
Marks Ridklubb hyr Bosgården, Mark Örby 8:7 av Marks kommun. Hyresavtalet omfattar 
ridhus, stall med gödselplatta, magasin och andra byggnader inom området förutom ridhuset. 
Även tillgång till yta för paddock, parkering, grusväg, rasthagar och gräsytor ingår.  
Föreningen ansvarar och bekostar elförbrukning samt kostnader för inköp, drift, skötsel och 
underhåll av vissa definierade områden och delar, t. ex. för stallbyggnad, ridhusen, paddock och 
tillgänglighetsytor. Kommunens subvention via Bosgården beräknas till 1 080 524 kronor. 
 
 
Tabell 16. Subvention till Marks Ridklubb via Bosgården  
 

Föreningens namn Hyresobjekt 
Kommunal  

subvention i kr 

Marks Ridklubb Bosgården - Mark Örby 8;7 1 080 524 kr 

Totalt  1 080 524 kr 
 
 
 
 
Subvention via Mariebergsparken 
Kinna Hembygdsförening har ett nyttjanderättsavtal för Mariebergsparken i Kinna som är ett 
kommunalt fritidsområde till vilken allmänheten har fritt tillträde. Hembygdsföreningen har 
dock rätt att ta ut avgift för tillträde till någon speciell tillställning i parken. Kommunen betalar 
en ersättning till hembygdsföreningen under förutsättning att hembygdsföreningen håller de 
kulturella byggnader, som är uppförda inom parken, öppna och tillgängliga för allmänheten på 
lämpliga tider och till måttliga priser. Hembygdsföreningen skall även väl vårda och underhålla 
byggnader, anläggningar och övrig egendom samt hålla parken i snyggt och städat skick.  
Kommunens subvention till Kinna Hembygdsförening via Mariebergsparken beräknas till 
389 500 kronor. 
 
 
Tabell 17. Subvention till Kinna Hembygdsförening via Mariebergsparken  
 

Föreningens namn Hyresobjekt 
Kommunal  

subvention i kr 

Kinna Hembygdsförening Mariebergsparken 389 500 kr 

Totalt  389 500 kr 
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Subvention via kommunala lokaler och anläggningar vilka hyrs av föreningar via 
särskilda avtal eller avtalsliknande sätt 

16 föreningar hyr utifrån olika avtal 15 olika kommunala lokaler och anläggningar, vilka ägs av 
Marks kommun. Tabell 18 visar de lokaler/anläggningar som hyrs av föreningar. Totalt uppgår 
subventionen till de 16 föreningarna till 1 066 546 kronor. 
 
 
Tabell 18. Subventioner via lokaler/anläggningar vilka hyrs via någon form av avtal 
 

Föreningens namn Hyresobjekt Kommunal subvention i kr 

Sjuhäradbygdens Sportskytteklubb Tygrikeshallen, Skyttelokal 266 644 kr 

Skene - Örby hembygdsförening Hembygdsföreningen Baskagården 176 000 kr 

Skene Idrottsförening Vävarevallen, vån 2   176 000 kr 

Marks Härads Släktforskarförening Ännagården  159 889 kr 

Kinna Atletklubb Kinnahallen, Brottarlokal mm 106 886 kr 
Horreds Istorps och Öxnevalla 
Hembygdsförening 

Klockaregården i Horred 81 900 kr 

Skene Atletklubb Ängskolans idrottshall, boxningslokal 67 851 kr 

Skene Brottarklubb Ängskolans idrottshall, brottningslokal 67 851 kr 

Fritsla Idrottsförening Kungabergs IP, klubbrum 24 767 kr 

Civilförsvarsförbundet CF-central Skene 14 400 kr 

Marks kajak- och segelklubb Mos strand - fastighet vid badplatsen sommar 9 000 kr 

Marks Amatörradioförening CF-central Skene 8 400 kr 

Aktiva Örbybor Örbygården 3 500 kr 

Marks Teatergrupp Konserthuset, klubbrum  -211 kr 

Viskadalens IBK Horredshallen, klubbrum 30 kvm -6 271 kr 

Horreds Bygdegårdsförening Horreds Bygdegård -90 060 kr 

Totalt  1 066 546 kr 
 

 
Mer detaljerad information finns i Bilaga 3. Lokalsubventioner via lokaler och anläggningar 
2017. 
 
 
 
Subventioner till föreningar som äger egen lokal/anläggning 
 
Marks Ishall 
Marks Ishall ägs av Fotskäls Hockey Club. Fotskäls Hockey Club får ett skötselbidrag på 
920 000 kronor. Villkoren för att få detta bidrag är att föreningen måste lägga is minst 6 månader 
per år, ha en väl fungerande ungdomsverksamhet, vilket motsvarar minst tre ungdomslag i 
regelbunden träning. De måste också ha ishallen öppen för allmänhetens åkning minst 10 
timmar/vecka. Ishallen ska också vara godkänd för seriespel enligt Svenska Ishockeyförbundets 
regler, se mer detaljerad information i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017. 
Marks kommun äger kompressorrummet vars kommunala kostnad för lokalen är 589 000 kronor. 
Kommunen köpte under 2017 in en ismaskin och ett avtal kring denna har upprättats mellan 
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Marks kommun och Fotskäls Hockey Club. Enligt detta ska drift, försäkring och underhåll av 
ismaskinen bekostas av föreningen. Marks kommun har ändå under 2017 burit kostnader för 
försäkring av ismaskinen motsvarande 21 593 kronor samt 16 234 kronor för reparation av 
ismaskinen. Kommunen har även stått för kostnaden för provtagning hos miljöenheten på  
1 317 kronor. 
 
 
Tabell 19. Subvention via föreningsägd anläggning 
 

Förening 
Skötselbidrag - 
kontant bidrag 

Internhyra 
kompressor-

rum 
Försäkring 

ismaskin 
Reparation 

ismaskin 
Övriga 

kostnader 

Total 
kommunal 

driftkostnad 

Fotskäls Hockey Club 920 000 kr 589 000 kr 21 593 kr 16 234 kr 1 317 kr 1 548 144 kr 

 
 
 
 
Lokaler och bokningar där subvention ej kan beräknas 
 
Följande fastigheter ägs av kommunen och drivs eller hyrs av en förening. Då det inte har gått att 
få fram den kommunala kostnaden för dessa lokaler/anläggningar har ingen subvention kunnat 
beräknas. 
 
Strömgatan 19, Kinna 
Under 2017 drivs lokalen på Strömgatan 19 av HSO Mark lokalen vilken samtidigt betalade en 
hyra på 25 000 kronor. 
 
PRO-gården, Kinna 
Under 2017 drivs PRO-Gården i Kinna av PRO Kinna. Föreningen har fått ett kommunalt bidrag 
avsett för drift på 68 796 kronor vilket motsvarar den hyra de betalat för 3 månader 2017.  
Se mer detaljerad information i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017. 
 
Stuga 1, Dräggsjön 
Stuga 1 vid Dräggsjön disponeras av Kinna Naturskyddsförening via ett avtal. Föreningen 
disponerar lokalen utan avgift. 
Örbygården 
Föreningen Aktiva Örbybor hyr Örbygården enligt avtal. Föreningen hyr i sin tur ut lokaler till 
andra hyresgäster. Under 2017 fick föreningen driftbidrag till ”godkända 
samlingslokalföreningar” på 57 684 kronor.  
Se mer detaljerad information i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017. 
 
Örby Arena 
IFK Örby äger och driver Örby Arena som är en 11-manna konstgräsplan. Planen hyr IFK Örby 
ut till andra föreningar i kommunen och denna bokning administreras via kommunens 
lokalbokning. Under 2017 har Örby Arena har bokats 478 timmar via lokalbokningen. Av dessa 
timmar har IFK Örby bokat 284 timmar och andra föreningar 194 timmar. Enligt uppgift från 
föreningen är driftkostnaderna för Örby Arena 243 946 kronor under 2017. Under 2017 uppgår 
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hyresintäkterna till 104 611 kronor och ett skötselbidrag på 25 750 kronor utbetalades från 
kommunen. 
Se mer detaljerad information i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017. 
 
Övernattningar i kommunala lokaler i samband med lokala föreningsarrangemang 
Föreningar har möjlighet att boka övernattning i kommunala lokaler i samband med lokala 
föreningsevenemang, t. ex. läger, cuper och LAN. Exempel på evenemang är Tygrikesnatta, 
Marbo Basket julläger, Marbo Basket Regionläger, Torestorp Framtid LAN.  
Åtta föreningar har bokat övernattningar i samband med 19 olika evenemang med totalt 2 334 
övernattande deltagare. Enligt den kommunala taxan skall föreningarna betala 55 kronor per 
övernattande deltagare vilket innebär en potentiell kommunal intäkt på 128 370 kronor. 
Under 2017 byttes kommunens lokalbokningssystem vilket innebar att alla bokningar för 
övernattningar ej kunnat diarieföras på ett tillfredsställande sätt. Det innebär bl. a. att det inte gått 
att få fram exakt pris och total statistik för de bokningar som genomförts gällande 
övernattningar. Det beror på att bokningssystemets statistikdel i systemet inte är utvecklad fullt 
ut och därav kan inte subventionen för dessa bokningar beräknas utan istället väljer vi att 
redovisa en av oss beräknad potentiell hyresintäkt.  
De två föreningar som har flest bokade övernattningar är Marks Handbollsklubb som har bokat  
1 583 övernattningar och Marbo basket som har bokat 599 övernattningar. 
 
Följande tabell redovisar den potentiella hyresintäkt som enligt lokalbokningens samman-
ställning finns för de övernattningar som gjorts i samband med lokala föreningsarrangemang. 
 
 
Tabell 20. Potentiell hyresintäkt i samband med lokala föreningsarrangemang 
 

Förening Antal övernattningar Potentiell hyresintäkt 

Marks Handbollsklubb 1583 87 065 kr 

Marbo Basket 599 32 945 kr 

Torestorps Framtid 34 1 870 kr 

Sätila Basket 27 1 485 kr 

IFK Örby 27 1 485 kr 

Kinna IBK 25 1 375 kr 

Skene Atletklubb 20 1 100 kr 

Fritsla If 19 1 045 kr 

Totalt 2334 128 370 kr 
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Stöd till föreningar via Naturvårdslaget – 1 007 328 kronor 
Naturvårdslaget är den delen av Teknik- och serviceförvaltningen som har till uppgift att arbeta 
med beredskapsjobb.  
Personalen har ett gemensamt, de är utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men bakgrund och 
anledningar är individuella. Personalen har mycket stor arbetsmoral, men de har olika 
förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. 
Detta gör Naturvårdslaget 
• Skötsel av natur – och kulturreservat 
• Skötsel av kommunala badplatser 
• Skötsel av kommunens fornvårdsminnen 
• Föreningshjälp 
• Fixartjänst 
• Tillgänglighetsanpassning 
 
Föreningshjälp 
Naturvårdslaget har i uppdrag från Kultur- och Fritidsförvaltningen att hjälpa föreningar med 
exempelvis enklare snickerier, gräsklippning och röjning av sly. Föreningen betalar ingen avgift 
för att anlita Naturvårdslaget.  
 
Under 2017 hjälpte Naturvårdslaget föreningar i Marks kommun i sammanlagt 2 313 timmar. 
Värdet per arbetad timme är i genomsnitt 435 kronor inklusive vissa materialkostnader. 
 
Under 2017 har Naturvårdslaget utfört arbete till föreningar till ett värde av 1 007 328 kronor till: 

• 17 idrottsföreningar – 690 616 kronor 
• 10 hembygdsföreningar – 117 041 kronor 
• 3 byalag – 113 258 kronor 
• 2 föreningar i kategori ”övrig” – 72 488 kronor 
• en social förening – 12 193 kronor 
• en församling – 1 732 kronor 

 
 
 
 

Tabell 21. Stöd till föreningar via Naturvårdslaget redovisat per kategori 
 

Kategori Antal föreningar 
Anlitade timmar 
Naturvårdslaget 

Kommunalt  
stöd via 

Naturvårdslaget 

Idrottsförening 17 1585,5 690 616 kr 

Hembygdsförening 10 269 117 041 kr 

Byalag 3 260 113 258 kr 

Förening i kategori ”Övrig” 2 166,5 72 488 kr 

Social förening 1 28 12 193 kr 

Församling 1 4 1 732 kr 

Totalt 30 2 313 1 007 328 kr 
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Tabell 22. Stöd till föreningar via Naturvårdslaget per förening  
 

Förening Kategori 
Anlitade timmar 
Naturvårdslaget 

Kommunalt  
stöd via 

Naturvårdslaget 
Marks Golfklubb Idrott 199 86 669 kr 

Fritsla Byalag Byalag 191,5 83 392 kr 

Horreds IF Idrott 160 69 695 kr 

IFK Örby Idrott 154 67 063 kr 

Skene Motorsällskap Idrott 146 63 571 kr 

Fritsla Hockeyklubb Idrott 142 61 852 kr 

Fritsla VIK Idrott 126 54 869 kr 

Marks Fågelklubb Övrig  125,5 54 655 kr 

IFK Öxnevalla Idrott 119 51 834 kr 

Kinnaströms Sportklubb Idrott 106 45 812 kr 

Torestorps Idrottsförening Idrott 100,5 43 750 kr 

Skene SoIS Idrott 92 40 071 kr 

Öxabäck IF Idrott 85 37 009 kr 

Marks Ridklubb Idrott 78 33 947 kr 

Öxabäcks Hembygdsförening Hembygd 77 33 545 kr 

Torestorp Hembygdsförening Hembygd 61 26 561 kr 

Sätila Hembygdsförening Hembygd 60,5 26 320 kr 

Skene-Örby Hembygdsförening Hembygd 52 22 558 kr 

Öresten Samfällighet Övrig  41 17 833 kr 

Rydal framtid Byalag 38,5 16 786 kr 

Marks Tennisklubb Idrott 30 13 737 kr 

Älekulla Byalag Byalag 30 13 080 kr 

Marks FBU Social 28 12 193 kr 

Älekulla IF Idrott 20 8 592 kr 

Horreds Sportklubb Idrott 18 7 815 kr 

Älekulla Samhällsförening Hembygd 15,5 6 741 kr 

Ubbhults IF Idrott 8 3 464 kr 

Elimförsamlingen Församling 4 1 732 kr 

Älekulla Hembygdsförening Hembygd 3 1 316 kr 

Öxabäcks Boule Idrott 2 866 kr 

Totalt  2 313 1 007 328 kr 
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Kostnadstäckning via lokal- och driftrelaterat bidrag till 
föreningar med egen anläggning eller föreningar som hyr av 
privat aktör  
 
Föreningar som äger/driver egen lokal eller hyr av privat aktör alternativt kommun har möjlighet 
att söka olika bidrag för sin lokal/anläggning. De bidrag som Marks kommun beviljar ämnade 
för drift, är samtliga lokalrelaterade kontanta bidrag:  

• lokalbidrag och utökat lokalbidrag 
• skötselbidrag 
• driftbidrag till godkända samlingslokalföreningar  
• underhålls- och reparationsbidrag  
• särskilt lokalbidrag från Socialförvaltningen  

 
Lokalbidrag och utökat lokalbidrag lämnas till förening som uppfyller krav för grundbidrag samt 
har minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år och driver verksamheten i lokaler som bedömts som 
lämpliga för föreningens verksamhet. 
Lokalbidrag beviljas med maximalt 85 procent av lokalkostnaden, dock högst 25 000 kronor per 
år. Bidraget beräknas i proportion till antalet medlemmar.  
 
Skötselbidrag beviljas till fotbollsplaner, märkta motionsspår, ishallar och golfbanor i Marks 
kommun utan redovisning av kostnader enligt följande under förutsättning att vissa villkor är 
uppfyllda: 
• max en fotbollsplan, 25 000 kronor  
• märkta motionsspår, 300 kronor per kilometer  
• ishall, max 920 000 kronor  
• golfbana, 4 000 kr per hål, max 18 hål 
 
Driftbidrag till godkända samlingslokalföreningar beviljas med max 70 procent av 
lokalkostnaden. Det finns 18 godkända samhällslokalföreningar i Marks kommun.  
 
Kommunalt underhålls- och reparationsbidrag kan sökas av en förening som tänker göra större 
ändringar, nyanlägga eller köpa inventarier av varaktig karaktär. 
Orienteringsklubbar har möjlighet att söka bidrag till kartproduktion och tryckkostnader. 
 
Under 2017 utgick särskilt lokalbidrag från socialförvaltningen till föreningar med verksamhet 
för pensionärer, verksamheter för funktionshindrade samt verksamheter riktad mot socialt utsatta 
grupper, utifrån socialförvaltningens regler. 
Särskilt lokalbidrag kan utgå till föreningars vars lokalkostnader inte kan täckas av driftbidrag.  
 
Mer detaljerad information om de olika bidragen finns i Bilaga 2. Kontanta bidrag 2017.  
 
 2017 erhöll 90 föreningar bidrag ämnade för drift motsvarande 4 451 242 kronor. För att 
beräkna hur stor del av respektive förenings driftkostnader de driftrelaterade bidragen täcker, har 
föreningarna uppmanats redovisat sina driftkostnader på en standardblankett.  
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39 föreningar lämnade uppgifter om driftkostnader där den totala driftkostnaden uppgick till 
6 614 632 kronor. Till dessa föreningar har 1 508 902 kronor utbetalts i bidrag ämnade för drift 
vilket innebär en kostnadstäckning motsvarande 23 procent i snitt. Kostnadstäckningen varierar 
dock mellan föreningarna från som lägst 2 procent till som högst 453 procent.  
 
Räknar vi bort driftkostnader och driftrelaterade bidrag för IF Friskis & Svettis stiger den 
genomsnittliga kostnadstäckningen till nästan 29 procent. Den samlade driftkostnaden blir 
5 140 951 kronor och driftbidraget 1 483 902 kronor.  
 
18 föreningar som driver egen lokal/anläggning eller hyr av privat aktör har lämnat uppgifter om 
driftkostnader men inte erhållit några bidrag ämnade för drift. Totalt uppgick driftskostnaderna 
för dessa föreningar till 789 148 kronor. 
 
Beräkningarna av kostnadstäckning via drift- och lokalbidrag till föreningarnas egna 
anläggningar görs i första hand för att kunna jämföra värdet av lokalrelaterade kontanta bidrag 
med lokalsubventioner i kommunala lokaler/anläggningar.  
 
Följande sammanställningar av föreningarnas driftkostnader bygger på uppgifter lämnade av 
föreningarna. Viktigt är att tänka på att respondenterna eventuellt inte tolkat blankettens 
information på samma sätt. Därför är vi medvetna om att differenser i redovisade kostnader kan 
finnas trots att en gemensam blankett använts. Underlaget är dock användbart för principiella 
diskussioner om värdet av olika former av lokal- och driftrelaterat stöd till föreningarnas egna 
lokaler/anläggningar.  
 
Storleken på de driftrelaterade bidragen, föreningarnas driftkostnader och grad av 
kostnadstäckning för olika föreningar framgår av följande tabell.  
 
 
Tabell 23. Lokal- och driftrelaterade bidragens kostnadstäckning  
 

Förening 
Föreningens 
driftkostnad  

Driftrelaterat 
bidrag Kostnadstäckning i % 

Albanskt kulturcenter "Dardania" 51 059 kr 19 890 kr 39 % 

Björketorps bygdegårdsförening och byalag 81 693 kr 56 060 kr 69 % 

Bosansko Kulturno Umjetnicko Udruzenje Krin 7 800 kr 25 000 kr 321 % 

Fotskäls Bygdegårdsförening 49 631 kr 32 409 kr 65 % 

Fritsla Hockeyklubb 58 287 kr 24 930 kr 43 % 

Fritsla Ryttarförening 43 181 kr 19 545 kr 45 % 

Fritsla VIK 75 534 kr 32 200 kr 43 % 

Hajoms Hembygdsförening 73 892 kr 11 500 kr 16 % 

Hajoms Idrottsförening 259 107 kr 50 990 kr 20 % 

Horreds Fiskeklubb 19 464 kr 10 880 kr 56 % 

Horreds Idrottsförening 356 000 kr 58 230 kr 16 % 

Horreds Sportklubb 143 342 kr 34 750 kr 24 % 

Hyssna Hembygdsförening 2 548 kr 11 550 kr 453 % 

IF Friskis & Svettis 1 473 681 kr 25 000 kr 2 % 

IFK Öxnevalla 108 904 kr 50 000 kr 46 % 
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Förening 
Föreningens 
driftkostnad  

Driftrelaterat 
bidrag Kostnadstäckning i % 

IK Trasten 190 749 kr 31 000 kr 16 % 

Kinna Bordtennisklubb 141 222 kr 25 000 kr 18 % 

Kinna Motorklubb 42 377 kr 11 900 kr 28 % 

Kinnaströms Sportklubb 142 289 kr 180 875 kr 127 % 

Korpen Mark 34 655 kr 14 496 kr 42 % 

Kråkereds Bygdeförening 98 716 kr 44 167 kr 45 % 

Marks Brukshundklubb 109 512 kr 14 651 kr 13 % 

Marks Finska förening 57 542 kr 53 964 kr 94 % 

Marks Fågelklubb 22 836 kr 14 280 kr 63 % 

Marks Golfklubb 986 703 kr 97 000 kr 10 % 

Marks Handbollsklubb 21 364 kr 17 446 kr 82 % 

Navåsens Friluftsklubb 133 537 kr 36 580 kr 27 % 

OK Mark 48 921 kr 15 196 kr 31 % 

PRO Fritsla 34 263 kr 16 662 kr 49 % 

PRO Horred 50 615 kr 42 585 kr 84 % 

Skene Sim- & Idrottssällskap 293 032 kr 30 400 kr 10 % 

Sockengårdsföreningen i Tostared 75 402 kr 45 921 kr 61 % 

Sätila Bygdegårdsförening 74 828 kr 50 179 kr 67 % 

Sätila Sportklubb 434 000 kr 58 225 kr 13 % 

Torestorps Hembygdsförening 4 505 kr 8 780 kr 195 % 

Torestorps Idrottsförening 653 288 kr 161 375 kr 25 % 

Örby Unga Örnar 10 620 kr 8 124 kr 76 % 

Öxabäcks Idrottsförening 122 475 kr 51 754 kr 42 % 

Öxabäcks VIK 27 058 kr 15 408 kr 57 % 

Totalt 6 614 632 kr 1 508 902 kr 23 % 
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Om föreningsstöd och andra företeelser inom  
kultur- och fritidssektorn som gäller generellt i landet 
 
Kommunalt föreningsstöd – möjligheter och begränsningar 
Kultur- och fritidsverksamheten i en kommun är en frivillig verksamhet. Varje kommun har 
mycket stor frihet att själv utforma regler och villkor för hur denna verksamhet ska stödjas. En 
viss reglering finns i kommunallagen och i vissa så kallade smålagar som reglerar det 
kommunala stödet till ungdomsorganisationer.  
 
Kommunallagen innehåller bestämmelser om den kommunala kompetensen, dvs. vad en 
kommun får och inte får göra - 2 kap 1 §. Den så kallade lokaliseringsprincipen innebär att allt 
vad en kommun gör ska vara kopplat till den egna kommunen och de egna kommuninnevånarna. 
Kommunen kan därför i princip bara ge ekonomiskt stöd till de föreningar som hör hemma i den 
egna kommunen.  
 
En annan princip är likställighetsprincipen - 2 kap 3 §. Den betyder att kommunen måste 
behandla alla medborgare lika i sin verksamhet, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
När fullmäktige har antagit normer för den kommunala bidragsgivningen ska därför alla 
föreningars ansökningar hanteras utifrån dessa normer. 
 
Ett exempel på en så kallad ”smålag” är lag 1989:977 om kommunalt stöd till 
ungdomsorganisationer. Lagen ger kommunen rätt att lämna ekonomiskt stöd till lokala 
ungdomsorganisationer inklusive föreningar som arbetar med politisk verksamhet. Dessa 
smålagar har numera samlats i Lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter som reglerar 
ett 20-tal olika områden. 
 
Kommunallagen ger stora möjligheter till olika lösningar i fråga om föreningsstöd så länge 
kommunen följer lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. När det gäller kontantbidrag 
till föreningslivet har kommunen rätt att prioritera olika grupper t.ex. flickor framför pojkar, 
äldre ungdomar framför mellanstadieåldrar etc. så länge prioriteringarna tillämpas för 
kommunens alla föreningar. Det innebär också att kommunen har rätt att differentiera 
kontantbidragen, exempelvis till olika föreningskategorier eller till verksamheter i skilda 
bostadsområden.  
 
Även när det gäller taxor och avgifter har kommunen en stor handlingsfrihet. Fria lokaler eller 
inte är ett ensidigt kommunalt beslut liksom differentierade taxor för olika målgrupper. Skilda 
avgifter i olika typer av verksamhetslokaler kan också tillämpas. 
 
 
Föreningsstöd, uppdrag och köpta tjänster 
Av tradition har föreningslivets insatser alltid värnats i kommunerna. Det har funnits en vilja att 
stödja ideellt arbete eftersom det ansetts vara en tillgång för samhällsutvecklingen. Detta har, 
åtminstone tidigare, ibland tagit sig uttryck i en ovilja att över huvud taget styra och påverka 
föreningslivets verksamhet. På senare år har det blivit alltmer tydligt att användandet av 
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skattepengar kopplas till en politisk vilja om hur dessa medel bör användas. Stödet till 
föreningslivet ses då som ett fördelningspolitiskt styrinstrument. 
 
Om vi förenklar verkligheten har två skilda synsätt vuxit fram. Det ena är att 
föreningsverksamheten har ett stort egenvärde för kommunen och föreningsmedlemmarna. 
Organisationerna arbetar utifrån egna mål och intressen. Kommunerna ska styra och påverka i 
begränsad omfattning. Ett givande samarbete uppstår när kommunens mål och intressen 
sammanfaller med organisationens arbete. Det andra synsättet är att föreningarna är användbara 
för att upprätthålla välfärdsproduktionen när t.ex. kommunens resurser minskar. Föreningslivet 
blir alltmer uppdragstagare på den offentliga sektorns villkor. Det kan t.ex. handla om 
övertagande av anläggningsdrift, riktade uppdrag till studieförbunden eller insatser i kommunens 
drogförebyggande arbete. Den politiska uppgiften blir att hitta rätt balans mellan dessa synsätt. 
 
 
Stödformer och politisk styrning 
I huvudsak finns det kommunala stödet till föreningslivet i två former.  
 

1. Verksamhetsrelaterat stöd – kontant stöd till verksamheter som i första hand utgår till 
barn- och ungdomsföreningar, oftast inriktat mot åldersgruppen 7 – 20 år eller 7 – 25 år, 
men även till föreningars verksamhet bland vuxna över 25 år.  
 

2. Lokalrelaterat stöd – stöd till lokaler och anläggningar. Stödformen omfattar 
subventioner i kommunala lokaler och anläggningar till såväl barn- och ungdomsgrupper 
som föreningslivets vuxna deltagare samt kontanta lokal- och driftbidrag.  

 
Det kan tyckas självklart att ha en politisk uppfattning om hur de skattepengar som fördelas till 
föreningslivet ska användas. Detta är nog också någonting som de allra flesta är helt överens om 
oavsett politisk tillhörighet. Frågan är nog snarare graden av den styrning som bör och kan 
tillämpas. 
 
I kommunen finns ett antal styrinstrument som kan användas för att det stöd som ges till 
föreningslivet ska stämma överens med de politiska mål som satts upp. Exempel på sådana 
styrinstrument är:  
 

• Investeringar 
Valet av lokaler och anläggningar som kommunen bygger påverkar bl.a. om verksamheten 
kommer att vända sig till pojkar eller flickor, om verksamheten förstärker redan starka 
intresseinriktningar eller vänder sig till helt nya områden. 
 

• Kontanta bidrag 
Även det kontanta stödet kan utformas för att stimulera och prioritera verksamhet för t.ex. olika 
åldrar, olika bostadsområden, jämställdhet eller integration. 

 
• Taxor och avgifter 

Via skilda avgiftssystem kan åldersgrupper, säsongsanpassad verksamhet eller 
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arrangemangsvillkor påverkas. Utvecklingen i landet har gått från en situation på 1970-talet där 
i princip samtliga kommuner tillämpade fria lokaler för föreningslivets barn- och 
ungdomsverksamhet till ett dagsläge där endast en handfull kommuner tillämpar noll-taxa fullt 
ut.  
 
Den stora förändringen skedde på 1990-talet och var troligen främst ett resultat av det 
ekonomiskt besvärliga läget med stora besparingar i kommunernas driftbudgetar. Men många 
kommuner menade också att införandet av taxor och avgifter var ett sätt att komma tillrätta 
med föreningslivets överbokning av lokaler. På vissa håll angavs även pedagogiska skäl till ett 
avgiftsuttag. Det ansågs viktigt att markera att även lokaler kostade pengar och inte kunde ses 
som en fri nyttighet. 
 
Fria lokaler eller subventionerade lokalhyror är mycket värdefullt för föreningslivet. Främst 
gäller det naturligtvis inom idrottsområdet där den stora verksamhetsvolymen finns och där 
anläggningarna ofta har höga driftkostnader.  

 
• Tid och plats i lokaler/anläggningar 

I kommuner som själva äger och driver lokaler och anläggningar är detta förmodligen det 
starkaste politiska styrinstrumentet. Genom att styra vilka som ska få tillgång till lokaler och 
anläggningar samt när de ska få tider kan kommunen påverka allt från exempelvis tidig 
specialisering till jämställdhet. 

 
 
Alternativa stödmodeller som används i kommunerna  
Vi vill peka på några generella alternativ som kan ligga till grund för diskussion om kommunens 
framtida föreningsstöd. 
 
Normstyrda bidrag  
De flesta kommuner ger stöd till föreningars verksamhet via ett s.k. normstyrt stödsystem. Stödet 
går ut som ett kontantbidrag baserat på den verksamhetsvolym som föreningarna redovisar. 
Vanligtvis är det antal medlemmar och antal aktiviteter som är bidragsgrundande. Därutöver 
finns ofta normer för ledarutbildningsbidrag, lokal- och driftbidrag med flera. Normer och regler 
anges i kommunens bidragsbestämmelser för föreningslivet och fördelas vanligen av respektive 
förvaltning på delegation. Modellen är hanterlig, någorlunda objektiv och anses enkel att förstå.  
 
En nackdel kan vara att vad som mäts är främst kvantitativa volymer medan kvalitativa värden är 
svårare att väga in. Dessutom får både nya och gamla föreningar vars verksamhet inte bygger på 
täta och regelbundna sammankomster svårare att etablera sig eller leva vidare. Ett normerat 
stödsystem kan därför sägas vara mer anpassat till t.ex. idrottsföreningarnas verksamheter. 
Övrigt föreningsliv kan inte på samma sätt tillgodogöra sig bidragsformer som exempelvis lokalt 
aktivitetsstöd.  
 
Förhandlingsbaserade överenskommelser i dialog 	
Modellen tillämpas i flera kommuner och är ett exempel på en princip där normerade stödformer 
ersatts av förhandlingsbaserade överenskommelser i dialog mellan föreningarna och kommunen. 
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Arbetssättet innebär att politiker och tjänstemän i kommunen resonerar sig fram till 
föreningsstödets inriktning och storlek tillsammans med den aktuella föreningen. Även om 
kvantitativa uppgifter om föreningens verksamhet finns med i bedömningen skapas här 
förutsättningar för mer kvalitativa värderingar av verksamheten. Förhandlingen – eller rättare 
sagt dialogen – resulterar i ett kommunalt beslut om stöd för det kommande verksamhetsåret. 
Stödet kan med fördel betalas ut i förskott på grundval av planerad verksamhet, en skillnad 
gentemot det stöd som baserar sig på normerade bidrag som har sin grund i redan genomförd 
verksamhet.  
 
Arbetssättet har tillämpats i Sandvikens kommun sedan mitten av 1990-talet. Ett tjugotal 
kommuner har därefter helt eller delvis börjat arbeta efter samma modell. När Sandviken införde 
det nya stödsystemet var syftet att förstärka dialogen mellan föreningslivet och kommunen. Dels 
för att skapa större trygghet för föreningen inför det kommande verksamhetsåret, dels för att öka 
precisionen i föreningsstödet samt göra det enklare att arbeta med verksamhetsutveckling. 
 
Det praktiska arbetet går till på så sätt att en grupp bestående av både politiker och tjänstemän 
möter respektive förening i en form av dialog utifrån föreningens verksamhetsplan. Därefter 
träffas en överenskommelse om stödet för det kommande verksamhetsåret. I dialogen tas även 
andra former av stöd upp som kan vara aktuella t.ex. uppdragsverksamhet utanför föreningens 
ordinarie arbetsområde. 
 
De flesta kommuner som tillämpar arbetssättet redovisar att föreningsföreträdarna är mycket 
positiva till de utökade kontakter föreningarna fått med kommunen. Föreningarna känner sig mer 
uppmärksammade och får en större möjlighet att diskutera framtidsfrågor. Självklart är 
fördelningssystemet mer tidskrävande ju större kommunen är och ju fler föreningar som finns.  
 
I vissa kommuner har delar av Sandvikenmodellen anammats. Kommunen har t.ex. när det gäller 
utveckling av verksamheter i vissa bostadsområden träffar och dialoger med delar av 
föreningslivet för att utifrån upplevda behov skapa en förändring. 
En nackdel med arbetssättet är att det blir svårare att se den verksamhet föreningslivet bedriver 
och för vilka områden föreningsstödet utgår, något vi upplevt i vårt arbete i andra kommuner. Vi 
har inte kunnat analysera föreningsverksamheten med avseende på åldrar och kön eftersom 
någon sådan rapportering inte sker till kommunen. Vi har heller inte kunnat beräkna hur stor 
andel av föreningarnas egna lokal- och anläggningskostnader som täcks via kommunala bidrag 
eftersom bidrag till egna lokaler ingår som en del av det totala kontantstödsbeloppet. Flera 
kommuner har bl.a. med detta som grund valt att överge stödmodellen, framför allt när det gäller 
stödet till idrottsföreningar. 
 
Mellanformer av stödmodeller 	
Vi har tidigare varit inne på åsikten att olika föreningskategorier kan vara betjänta av skilda 
typer av föreningsstöd. Vi har menat att skillnaderna mellan t.ex. kultur- och idrottsföreningar i 
verksamhet och arbetssätt är så stora att ett stöd bör se olika ut för de två kategorierna. På samma 
sätt kan vi se stora skillnader i de behov av kommunalt stöd som finns hos idrottsföreningar och 
övriga föreningar av typen scouter, nykterhetsföreningar, religiösa föreningar, 
ungdomskulturföreningar m.fl. som ibland benämns idéburna. Idrottsföreningarna behöver 
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främst någonstans att hålla till med sin ofta mycket frekventa verksamhet, men har självklart 
även ett behov av kontant stöd. I det sammanhanget kan det vara bra att uppmärksamma att det 
statliga lokala aktivitetsstödet under 2010-talet i det närmaste tredubblats och gett 
idrottsföreningarna ett stort kontantstödstillskott.  
 
För det s.k. idéburna föreningslivet är situationen en annan. Lokala föreningar får med automatik 
inte del av den kontantbidragshöjning som staten via Svenska Spel fördelat till deras 
riksorganisationer. Det är upp till varje riksorganisation att besluta hur stor del av det statliga 
stödet som ska fördelas ut till lokalavdelningarna. Dessutom är denna föreningskategori inte 
beroende av lokaler i samma utsträckning som idrottsföreningarna. De lokaler de håller till i är i 
allmänhet inte heller lika kostnadskrävande för kommunen. 
 
Med detta som utgångspunkt och det faktum att det s.k. idéburna föreningslivets verksamhet är 
ganska blygsam bör övervägas vilka stödformer som behövs för att behålla och stimulera 
verksamhet även utanför idrottsområdet.  
 
En annan modell som innebär en kanske mer tveksam styrning av föreningslivet är att lägga 
politiska värderingar på den verksamhet föreningarna utför. Genom ett poängsystem får olika 
verksamheter olika stödnivåer t.ex. kan en boxningsträning anses mer angelägen och få högre 
kontantstöd än en fotbollsträning eller en musikaktivitet kan värderas högre än en 
innebandyträning. Varianter av detta system har provats i några kommuner men anses av de 
flesta vara svårgenomförbart och innebära för mycket inblandning i föreningslivets arbete. 
 
Vissa kommuner har också provat att arbeta med ett grundstöd för föreningens basverksamhet 
och ge tilläggsbelopp till de föreningar som vill arbeta med politiskt prioriterade områden som 
t.ex. integration eller verksamhet för funktionshindrade. Detta arbetssätt påminner till viss del 
om de förhandlingsbaserade stödsystem vi tidigare beskrivit även om inslagen av rena 
förhandlingar med föreningslivet tonats ner. 
 
En enkel och vanlig modell är att punktvis premiera politiskt önskvärda åtgärder. Det kan vara 
högre stöd till flickaktiviteter än till pojkaktiviteter eller förstärkt stöd till verksamhet i vissa 
geografiska områden. Vissa kommuner har också försökt motverka tidig specialisering inom 
idrotten genom att begränsa antalet aktiviteter som ett barn under tio års ålder får bidrag för till 
en eller två per vecka. Dessa åtgärder eller smärre modellförändringar är enkla att genomföra 
och kan dessutom förändras och tidsbegränsas utan att strukturen i kommunens totala 
föreningsstöd ändras. 
 
Stöd till grupper utanför traditionellt föreningsliv 	
Allt oftare diskuteras att ett utökat utrymme bör skapas i kommunala lokaler och anläggningar 
för icke föreningsaktiva. Detta ligger i linje med en generell strävan i landet att mer 
uppmärksamma grupper utanför traditionellt föreningsliv och nya verksamheter som inte alltid 
passar in i de regelverk som finns för t.ex. föreningsbidrag och lokaluthyrning. Ett exempel är 
Sverok – landets största ungdomsförbund med fler än 101 000 medlemmar i närmare 4 000 
föreningar runt om i 240 av Sveriges kommuner. Inom Sverok startar och driver ungdomar sina 
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egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans som exempelvis rollspel, 
lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN. 
 
Flera kommuner har frigjort resurser för att snabbt kunna svara upp mot idéer och behov som 
kommer från olika intressegrupper. Något av banbrytare på detta område var Piteå kommun som 
via sitt ”Pengar i påse-projekt” ville hitta former för ett flexibelt arbetssätt gentemot ungdomar 
utanför det etablerade föreningslivet. 
 
En enkel åtgärd kan tyckas vara att frigöra ett antal timmar i idrottsanläggningar som 
idrottshallar och ishallar utöver den tid som redan avsatts för allmänheten. Erfarenheterna visar 
att efterfrågan på den typen av nya resurser är begränsad samtidigt som många föreningar inte 
får tillräckligt med tid i dessa anläggningar. Snarare är det lokaler för olika samlingar omkring 
dataspel och hjälp med musikarrangemang och festivaler som ungdomar efterfrågar.  
 
För att lyckas med nya former av stöd är tidsfaktorn helt avgörande. Handläggning och beslut 
måste ske snabbt och möjligheterna att få stöd för goda idéer marknadsföras till ungdomar och 
andra intressegrupper. Många kommuner har därför valt att ha en långtgående delegation till 
någon tjänsteman för att snabbt kunna stödja intressanta projekt.  
 
När det gäller att stimulera spontan fysisk aktivitet verkar anläggningar av typ näridrottsplatser 
vara lyckade på många håll i landet. Enkla anläggningar anpassade för lek, spel och social 
samvaro, ofta lokaliserade nära skolor, är populära. En poäng med dessa anläggningar är att de 
inte bokas upp av idrottsföreningar utan är ständigt tillgängliga. Detta är också en 
anläggningstyp för vilka kommuner och föreningar kan söka bidrag från Riksidrottsförbundet. På 
många håll i landet sker också en samfinansiering av dessa anläggningar mellan kommunen och 
kommunala eller privata bostadsföretag. 
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Principiella skillnader mellan kultur och fritid i Sveriges kommuner 
Kultur- och fritidsområdet är ett mångfacetterat område där flera verksamheter med skilda 
inriktningar ingår. På många sätt finns stora skillnader mellan det traditionella kulturområdet och 
det som betraktas som fritid. I samband med frågor och diskussioner omkring föreningsstöd är 
vissa utgångspunkter viktiga att förstå vilket vi ska försöka belysa i nedanstående exempel. 
Exemplen gäller inte en specifik kommun utan är generella för kommunerna i landet. 
 

Kultur Fritid 
Målgrupp 

Allmänheten är största målgruppen De egna medlemmarna är största målgruppen 

De föreningar inom kulturområdet som får bidrag 
arrangerar oftast verksamhet som vänder sig till 
allmänheten i form av t.ex. musikarrangemang, 
konstutställningar, teater- och dansföreställningar samt 
studiecirkelverksamhet. 

De föreningar som får bidrag inom fritidsområdet anordnar 
verksamhet i huvudsak för sina egna medlemmar. Bidragens 
storlek grundas ofta på antalet medlemmar och den 
verksamhet som bedrivs för föreningens medlemmar. 

Stödform 

Uppdragsstöd är vanligt för kulturföreningar Normerade bidrag är vanligast för fritidsföreningar 

Inom kulturområdet görs ofta en bedömning från fall till fall 
och utifrån uppdragets art omkring bidragens storlek. Den 
bidragsform som i flera kommuner räknas till kulturområdet, 
och som är reglerad och betalas ut efter kvantitativa 
normer, är stödet till studieförbunden. 

De flesta bidrag inom fritidsområdet betalas ut enligt givna 
kvantitativa normer som antal medlemmar, antal aktiviteter 
och kostnader för t.ex. lokaler. 

Inriktning 

Vänder sig i stor utsträckning till vuxna Barn och ungdomar är prioriterade 

I många verksamheter inom kulturområdet utgör vuxna de 
vanligaste besökarna och ”konsumenterna”. 

Föreningar inom fritidsområdet har bl.a. genom 
samhällsstöd en tydlig målgrupp i åldrarna under 20-25 år. 

Utövas av… 

Större andel unga tjejer Större andel unga killar 

Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar att 
det är en större andel unga tjejer än unga killar som t.ex. 
spelar teater, sjunger i kör och utövar skapande aktiviteter. 

Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar att 
det är en större andel unga killar än unga tjejer som t.ex. 
spelar fotboll, innebandy och ishockey. 

Anordnas av… 

Ungdomsverksamhet i kommunal regi Ungdomsverksamhet i föreningsregi 

Inom kulturområdet sker ungdomsverksamheten oftast i 
kommunal regi genom t.ex. kulturskolan, biblioteken och i 
viss mån genom ungdoms-/fritidsgårdarna. 

Inom fritidsområdet sker majoriteten av 
ungdomsverksamheten i föreningsregi. Enda undantaget är 
den verksamhet som bedrivs på ungdoms-/fritidsgårdarna. 

Lokalsubvention 

Lokalsubventioner är inte omfattande Lokalsubventioner är mycket stora 

Det ekonomiska värdet av tider som kulturföreningar 
använder i kommunala lokaler tycks inte vara omfattande. 

Det stora kommunala stödet för fritidsföreningar utgörs av 
lokalsubventioner. 
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Våra iakttagelser, synpunkter och förslag  
 
Föreningslivets verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är 
omfattande. I vår översyn ingår totalt 233 föreningar och organisationer som erhåller stöd.  
 
 
Tabell 24. Föreningskategorier som har erhållit stöd 
 

Kategori 
Antal 

föreningar 

Verksamhets-
relaterat 

kontant bidrag 

Lokal-
relaterat 
kontant 
bidrag  

Totalt 
kontant 

bidrag 
Total 

subvention 

Stöd via 
Naturvårds-

laget Totalt stöd 

Andel 
totalt stöd  

i % 

Idrottsförening 92 1 455 273 kr 1 797 890 kr* 3 253 163 kr 8 997 469 kr 690 616 kr 12 941 248 kr 74 % 

Samlingslokalsförening 17 76 120 kr 1 025 741 kr 1 101 861 kr -86 350 kr 0 kr 1 015 511 kr 6 % 

Hembygdsförening 15 67 652 kr 61 840 kr 129 492 kr 647 400 kr 117 041 kr 893 933 kr 5 % 

Social förening 5 700 407 kr 52 000 kr 752 407 kr 0 kr 12 193 kr 764 600 kr 4 % 

Pensionärsförening 21 294 295 kr 191 712 kr 486 007 kr 36 597 kr 0 kr 522 604 kr 3 % 

Kulturförening 14 125 011 kr 62 240 kr 187 251 kr 200 128 kr 0 kr 387 379 kr 2 % 

Förening i kategori ”övrig” 34 60 965 kr 135 691 kr 196 656 kr 72 885 kr 72 488 kr 342 029 kr 2 % 

Byalag 15 212 518 kr 0 kr 212 518 kr 0 kr 113 258 kr 325 776 kr 2 % 

Funktionsvariationsförening 11 93 606 kr 171 393 kr 264 999 kr 9 143 kr 0 kr 274 142 kr 2 % 

Församling 5 17 977 kr 32 735 kr 50 712 kr 1 092 kr 1 732 kr 53 536 kr 0,3 % 

Studieförbund 2 16 445 kr 0 kr 16 445 kr 659 kr 0 kr 17 104 kr 0,1 % 

Politisk organisation 1 14 827 kr 0 kr 14 827 kr 0 kr 0 kr 14 827 kr 0,1 % 

Totalt 233 3 135 096 kr 3 531 242 kr 6 666 338 kr 9 879 022 kr 1 007 328 kr 17 552 688 kr  

 
* Det kontanta bidrag som utbetalts till en förening för drift av föreningsägd anläggning, totalt 920 000 kronor, är i 
det totala stödet redovisat i beräkning av subvention via föreningsägd lokal/anläggning. 
 
 
De kontanta medel som fördelades i form av bidrag uppgick år 2017 till 6 666 338 kronor. Av 
dessa betalades 3 135 096 kronor ut som verksamhetsrelaterade bidrag och 3 531 242 kronor 
som lokalrelaterade bidrag. 
 
Utifrån de beräkningar som gjorts uppgår subventionerna till föreningslivet till  
9 879 022 kronor. Marks kommun har även lämnat stöd till föreningar via Naturvårdslaget på 
1 007 328 kronor. Det totala föreningsstödet kan därför beräknas till 17 552 688 kronor för de 
föreningar som ingår i översynen. 
 
Kommunens stöd till idrotten uppgår till knappt 13 miljoner kronor eller 74 procent av det totala 
stödet på drygt 17,5 miljoner kronor. 89 procent av idrottsföreningarnas stöd på knappt  
13 miljoner kronor består av lokalanknutet stöd i form av kontanta lokalrelaterade bidrag på  
1 797 890 kronor, lokalsubventioner på 3 253 163 kronor och stöd via Naturvårdslaget på 
690 616 kronor. Det verksamhetsrelaterade stödet uppgår till 1 455 273 kronor eller 11 procent 
av idrottens totala stöd.  



Utvärderingsringen   ê  Utredning av det totala stödet till föreningar, Marks kommun   ê  Feb 2019 39 

För samlingslokalföreningar finns ett specifikt lokalrelaterat driftsbidrag vilket innebär att det 
lokalrelaterade stödet är 93 procent och det verksamhetsrelaterade stödet 7 procent av 
samlingslokalföreningarnas stöd. 
 
Tittar vi på övriga föreningar utanför idrotten och samhällslokalföreningarna blir bilden en 
annan. Det verksamhetsrelaterade stödet på 1 603 703 kronor utgör 45 procent av det totala 
stödet i jämförelse med idrottens 11 procent. Lokalrelaterade bidrag och subventioner utgör 55 
procent av stödet vilket kan jämföras med idrottens 89 procent och samhällslokalföreningarnas 
93 procent. 
 
Den bild som redovisas skiljer sig generellt inte från hur det ser ut i flertalet av landets 
kommuner. Liksom i andra kommuner är stödet till idrotten dominerande. Främst beroende på 
att idrottsföreningarna bedriver en omfattande verksamhet som engagerar både barn och unga 
men även många ideellt arbetande ledare.  
 
 
Dokumentera de beräkningssätt som använts i översynen och förbättra den ekonomiska 
redovisningen 
Arbetet med att prissätta lokaler och anläggningar samt beräkna tillgänglighet i form av 
öppettider är tidskrävande. Detsamma gäller beräkningarna som ligger till grund för de olika 
subventionerna som presenteras i utredningen.  
Även om en del beräkningar fått ske med hjälp av uppskattningar och bedömningar är nedlagt 
arbete en bra grund för framtiden. Underlaget för beräkningarna bör därför dokumenteras och 
sparas för att på bästa sätt kunna uppdatera uppgifterna som finns i den översyn som nu gjorts.  
 
Vi har upplevt att tjänstepersonerna som arbetat med att ta fram underlag för beräkningarna i 
denna rapport har haft svårigheter att få fram information om kommunala kostnader för 
kommunens lokaler och anläggningar. Det har tagit lång tid att hitta uppgifter och i vissa fall har 
kostnader och underlag inte gått att hitta trots idogt arbete. Exempelvis saknas underlag på 
kommunala kostnader för ett flertal lokaler.  
Under 2017 byttes kommunens lokalbokningssystem vilket innebar att alla bokningar för 
övernattningar ej kunnat diarieföras på ett tillfredsställande sätt. Det innebär bl. a. att det inte gått 
att få fram vilka lokaler som har använts för övernattningar i samband med cuper och läger samt 
om och på vilket sätt avgiften för övernattningar har debiterats. Därav kan inte subventionen för 
dessa bokningar beräknas utan istället väljer vi att redovisa en av oss beräknad potentiell 
hyresintäkt.  
Vår rekommendation är att se över och förbättra rutinerna för dels hur t. ex. debitering av 
övernattningar redovisas och dels hur de kommunala kostnaderna för de egna lokalerna och 
anläggningarna redovisas. 
 
 
Se över befintliga avtal med föreningarna samt driftrelaterade bidrag 
Kommunen har ett avtal med Fotskäls Hockey Club om att föreningen skall bekosta drift, 
försäkring och underhåll av ismaskinen. Trots detta har Marks kommun under 2017 burit 
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kostnader för försäkring av ismaskinen motsvarande 21 593 kronor samt 16 234 kronor för 
reparation av ismaskinen.  
Vi rekommenderar att detta avtal, och andra avtal som för närvarande finns med olika föreningar 
i kommunens, ses över för att säkerställa att förutsättningarna för avtalen är relevanta och att alla 
parter har möjlighet att uppfylla sin del av avtalet. 
 
Enligt bidragsreglerna för lokalbidrag samt driftsbidrag till samlingslokalföreningar ska den 
bidragsgrundande lokalkostnaden reduceras med hyresintäkter för stadigvarande hyresgäster i de 
fall föreningen har sådana. Hyrs lokalen ut till annan bidragsberättigad förening kan den i sin tur 
få bidrag från kommunen för sin lokalhyra. Detta innebär, om det inte följs, att kommunen 
riskerar ge ”dubbla” bidrag för samma lokal.  
 
För att minska risken att betala dubbla bidrag för samma lokal rekommenderar vi att ni 
säkerställer att rutinerna, för hur redovisningen av föreningarnas hyresintäkter skall gå till och 
fungerar på ett tillfredställande sätt. 
 
Genom att se över dessa avtal och regler säkerställer kommunen att det stöd som betalas ut till 
föreningslivet i Marks kommun fördelas i den omfattning och på det sätt som kommunen avser.  
 
 
Tydliggör hur föreningsstödet fungerar – redovisa subventioner 
Vi rekommenderar att fritidsförvaltningen tydliggör för föreningarna, och kanske även för 
kommuninvånarna, hur det kommunala stödet fungerar. Av erfarenhet vet vi att alltför få inser 
att lokalrelaterade kontanta bidrag och lokalsubventioner är ett mer omfattande stöd än de 
verksamhetsrelaterade kontanta bidragen.  
 
Genom att årligen redovisa stödet i form av olika kontanta bidrag och lokalsubventioner kan en 
bättre grund skapas för diskussioner om hur det kommunala stödet på bästa och mest rättvisa sätt 
kan utformas. Exempelvis kan det leda till ökad förståelse i de fall kommunen önskar förändra 
avgifter för vissa lokaler eller belopp för såväl lokalrelaterade som verksamhetsrelaterade bidrag.  
 
 
Storlek samt åldersindelning för det lokala aktivitetsstödet 
Utredning av det statliga lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar i Marks kommun har inte 
ingått i vårt uppdrag. Vi har därför inte kunnat göra en jämförelse mellan hur mycket som 
betalats ut via statligt lokalt aktivitetsstöd och kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 
 
Kommunens åldersgräns för lokalt aktivitetsstöd är under 2017 6-20 år, ett bidrag som i stort 
liknar det statliga lokala aktivitetsstödet. Från 1 januari 2014 förändrades det statliga 
aktivitetsstödet till idrotten. Den övre åldersgränsen på 20 år höjdes till 25 år vilket innebär att 
nuvarande åldersgräns för det statliga stödet är 7-25 år.  
 
I kommunens regler för lokala aktivitetsstödet 2018 är åldersindelningen indelad enligt det 
statliga dvs 7-25 år. Nytt är dessutom att deltagare med åldern + 65 år är bidragsberättigade. 
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Verksamhet vid sidan av idrotten/nya verksamheter 
Idrotten är dominerande i alla kommuner och har ökat sin andel av den samlade 
ungdomsverksamheten för varje 10-års period under de senaste 50 åren. Går vi tillbaka till slutet 
av 1980-talet stod idrottsföreningarna för ca 80 procent av all ungdomsverksamhet medan övrigt 
föreningsliv stod för ca 20 procent. I dag utgör idrottens andel av den ungdomsverksamhet som 
erhåller stöd omkring 95 procent medan stora delar av de så kallade idéburna rörelserna 
succesivt har minskat. Självklart beror detta på idrottens popularitet och stort engagemang från 
många ideellt arbetande ledare. De stödsystem som tillämpas i många kommuner är även till 
vissa delar anpassad för idrott, framförallt lagidrott. 
 
I Marks kommun är 92 av de 233 föreningar som ingår i utredningen idrottsföreningar,  
39 procent. Dessa idrottsföreningars del av det totala stödet 74 procent, medan 
kulturföreningarnas del är 2 procent. När det gäller de s.k. idéburna organisationerna kommer 
0,3 av det totala stödet religiösa organisationer till del medan politiska organisationer erhåller 0,1 
procent av det totala stödet. Föreningar som bidrar till att öka trivsel och attraktivitet i byar och 
orter i kommunen såsom samhällslokalföreningar, hembygdsföreningar och byalag erhåller 
tillsammans 13 procent av det totala föreningsstödet. 
 
Kanske finns det skäl att diskutera med föreningar utanför idrotten om hur ett optimalt stöd 
skulle kunna utformas för att på sikt behålla och stärka deras verksamhet. Ett sätt kan vara att likt 
ett 20-tal andra kommuner tillämpa ett system där dialogen med föreningarna sätts i centrum. 
Det innebär bl. a. att politiker och tjänstemän resonerar sig fram till föreningsstödets inriktning 
och storlek tillsammans med respektive förening. Även om kvantitativa uppgifter om 
föreningens verksamhet samt normer och regler för olika bidrag är med i bedömningen finns 
förutsättningar för mer kvalitativa värderingar av verksamheten.  
LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, fungerar som en paraplyorganisation 
med målet att gemensamt förbättra förutsättningarna för ungas egen organisering. LSU har tagit 
fram en skrift ”Med vilket syfte? En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering” där bl.a. 
förslag på kommunala regler i samband med stöd till organisationer utanför idrotten beskrivs.  
 
 
Bedöm rättvisan mellan lokalsubventioner och lokalrelaterade bidrag 
Bedöm rättvisan mellan subventioner i de kommunala lokalerna som administreras via 
lokalbokningen och stödet till föreningarna via lokal- och anläggningsanknutna bidrag till 
föreningar som hyr privata lokaler eller driver egna lokaler/anläggningar.  
 
För att beräkna hur stor del av de driftrelaterade bidragen som täcker föreningarnas 
driftkostnader har vi utgått från uppgifter lämnade av föreningarna och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 39 föreningar som driver egen lokal/anläggning eller hyr av privataktör, 
lämnade uppgifter om sina driftkostnader där den totala driftkostnaden uppgår till 6 614 632 
kronor. Till dessa föreningar har 1 508 902 kronor utbetalts i bidrag ämnade för drift vilket 
innebär en kostnadstäckning motsvarande 23 procent i snitt. Kostnadstäckningen varierar dock 
mellan föreningarna från som lägst 2 procent till som högst 453 procent.  
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Idag ligger den kommunala subventionen på i snitt 75 procent i de lokaler som hyrs ut via 
kommunens lokalbokning undantaget badhuset. Det innebär att kommunen står för  
75 procent av kostnaden medan föreningarnas andel uppgår till 25 procent. När det gäller de 
driftrelaterade bidragets kostnadstäckning är förhållandet det omvända. Kommunens bidrag till 
föreningarnas egna eller privat hyrda lokal/anläggning täcker i snitt 23 procent av föreningarnas 
lokal- och driftkostnader medan föreningarna själva finansierar 77 procent av sina lokal- och 
driftkostnader. 
 
Vi utgår från att det en gång har funnits, och fortfarande finns, motiv för skillnad mellan 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen och subvention t.ex. via kommunens 
lokalbokning. Det kan vara skäl som att föreningen har exklusiv tillgång till en lokal och inte 
behöver dela den med andra. Vi rekommenderar att förvaltningen varje år följer upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen samt gör en bedömning kring om 
motiven för skillnaden mellan lokalsubventioner och lokalrelaterade bidrag fortfarande är 
relevanta.  
 
 
 


