
 
 

Bidragsbelopp  
 

Nya och reviderade regler och villkor gäller för bidrag och stöd till civilsamhället i 

Askersunds kommun from 2022-07-01. Nedan anges vilka belopp som är aktuella för de olika 

formerna av stöd. Läs mer om villkoren för de olika bidragen i ”Bidrag och stöd till 

civilsamhället i Askersunds kommun”. Länk finns här intill.  

 

 

Invånarinitiativ Inget bidragsbelopp angivet. Ange sökt belopp i ansökan.  

Startbidrag  2000 kr utgår för nystartad förening. Nystartad sektion inom 

befintlig förening genererar inte bidrag.  

Grundbidrag 40 kr /medlem. För medlemmar i åldern 13–21 år utgår 50 

kr/medlem.  

 

Aktivitetsbidrag 50 kr/sammankomst. För medlemmar i åldern 13–21 år utgår  

3 kr extra/deltagartillfälle.  

 

Driftbidrag anläggning  Bidragsbelopp 

Agilitybana 2000 

Dressyrbana, underhåll, klippning 7100 

Elljusspår, barmarksunderhåll 7100 

Folkracebana 8200 

Fotbollsplan ej fullvärdig, inkl klippning 11 600 

Fotbollsplan fullvärdig (ej serie) inkl klippning 15 100 

Fotbollsplan fullvärdig (serie 100x60) inkl klippning 23 200 

Fotbollsplan grus  7100 

Fotbollsplan grus (vinter) 4700 

Friidrottsutrustning  2600 

Föreningslokal 7-30 m2 2100 

Föreningslokal 31-50 m2 2400 

Föreningslokal 51 m2 och mer  2600 

Isbana med rink  5900 

Isbana utan rink  2400 

Kastbana  2400 

Miniracingbana 1000 

Modellflygfält  9100 

Motionsspår utan belysning /km 800 

Motorcrossbana 2400 

Rallybana 8500 

Ridbana 4700 

Skjutbana, gevär, pistol  4700 

Skjutbana, luftgevär, och luftpistol 2400 

Skjutbana vilt 4700 



 
Tennisplan asfalt eller grus (serie) 3700 

Tennisplan (ej serie) 1900 

Orienteringskartor  12 500 

Pistmaskin 10 000 

Snötillverkning  10 000 

Driftbidrag - maxgräns   

Övrigt bidrag (t.ex. discgolf, skate, pumptrack-bana,  

båtsport, gymnastik mm.) 5000 

  

  

Bidrag ledarutbildning Bidraget utgår till maximalt fyra personer per kurs och 

organisation. Bidrag utgår med 75 % av kurskostnaden. Bifogas 

ansökan: deltagarförteckning eller kursbevis, inbjudan, kvitto på 

erlagd kursavgift. Max 2400 kr/deltagare.  

 

Lägerbidrag Minst 2 högst 14 dagar. En ledare/7 deltagare. 25 kr per 

deltagare/dag. För deltagare i åldern 13–21 år utgår 30 kr per 

deltagare/dag.   

 

Lovbidrag 60 kr per timme per förening (max. 10 tim). Materialinköp mm. 

max 300 kr per förening. 

 

Driftbidrag till  Kommunen står för de totala elkostnaderna. 

föreningsägda  Bidrag utgår till ev. andra kostnader. 

elljusspår.  

 

Arrangemangsbidrag  Inget bidragsbelopp angivet. Formuleras i ansökan. 

kultur   

Arrangemangsbidrag Inget bidragsbelopp angivet. Formuleras i ansökan. 

kultur för äldre 

Ungdomsarrangemang Ung peng, där gäller särskilda regler. Här kan även ansökan ske 

utan angivet bidragsbelopp. Formuleras i ansökan 

Bidrag pensionärs-  Grundbelopp 72,92 kr per medlem upp till 100 medlemmar. 

föreningar   För medlemmar utöver 100 utgår bidrag med 21:94 kr per medlem. 

  Samorganisation: 3644 kr/år 

 

Bidrag samlingslokaler Stöd fördelas mellan föreningar inom fastställd ram. 

 

Nattvandring Vuxna i föreningen ska nattvandra på sin ort för att skapa trygghet 

bland barn, unga och övriga invånare. Nattvandrarna ska anses 

lämpliga av sin förening och agera med engagemang, lyhördhet 

och respekt.  

Minst 4 ggr per år (2 helger per termin). 1000 kr/helg/förening. 

Maxbelopp 4000 kr/år/förening 



 
 

Bidrag övriga föreningar Stöd fördelas mellan föreningar inom fastställd ram. 

 

Bidrag barns och ungas mötesplatser  

Mötesplats för unga 13-21 år 

Mötesplats för barn 7-12 år 

2500 kr/termin - Oregelbundet öppethållande, mindre än 2 h/v 

5000 kr/termin – 2 h/v  

7500 kr/termin 4 h/v 

10000 kr/termin 6 h/v 

Vuxen ledare närvarande. Öppet v. 2-17 samt v. 38-50.  

 

 

 

 

 

 

 
 


