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Inledning
Östersund är en kommun med ett rikt utbud av kulturupplevelser och idrotts- och
fritidsaktiviteter. I kommunen finns cirka 300 föreningar med verksamhet inom
ett stort antal områden. Kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som ansvarar
för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, kulturskola, bibliotek samt bidrag
och stöd till föreningar inom idrott och kultur. Målgrupper för verksamheten är
föreningar, allmänhet, besökare och skolor. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar
i första hand barn- och ungdomsverksamhet. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stöd till föreningar med verksamhet för pensionärer och funktionsnedsatta.
En informationsfolder för kommunens föreningar har tagits fram. Här finns information kring olika typer av bidrag samt priser och principer för att hyra kommunens anläggningar. Förhoppningen att denna folder ska vara ett stöd till föreningslivet i deras värdefulla arbete i Östersunds kommun.
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Kontaktuppgifter
www.ostersund.se/foreningsservice
Föreningsservice:
På föreningsservice jobbar Tommy Lindgren och Lena Haake.
Föreningsservice hjälper bland annat till med följande:
• Föreningars, företags och privatpersoners bokningar av anläggningar som ägs
av Östersunds kommun.
• Utbetalning av bidrag till föreningar.
• Lotteritillstånd
• Odlingslotter
Tveka inte att kontakta Föreningsservice om ni har frågor och funderingar.
Tommy Lindgren				Lena Haake
tommy.lindgren@ostersund.se		
lena.haake@ostersund.se
tel: 063-14 36 09			
tel: 063-14 31 74
mobil: 070-363 37 27
Föreningsbidrag kultur och fritid

Föreningsbidrag pensionärer och
funktionsnedsatta

Johan Palm
johan.palm@ostersund.se
tel: 063-14 37 03

Karin Riddar
karin.riddar@ostersund.se
tel: 063-14 32 14

Bert-Olof Zackrisson
bert-olof.zackrisson@ostersund.se
tel: 063-14 32 08
Liselotte Johansson
liselotte.johansson@ostersund.se
tel: 063-14 06 85

Blanketter
Blanketter för ansökan och redovisning hittas på
www.ostersund.se/foreningsservice.
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Bidrag till idrottsföreningar
Allmänna bestämmelser
Kultur- och fritidsnämnden fastställer normer för bidrag till barn- och ungdomsföreningar.
Bidrag beviljas förening som:
• Är uppbyggd enligt demokratiska principer.
• I en trygg social miljö bedriver verksamhet för och med barn och ungdom och
verkar för deras goda utveckling.
• Respekterar barns och ungdomars personliga integritet.
• Bedriver verksamhet som är öppen för alla.
• Har minst tio i kommunen mantalsskrivna aktiva medlemmar i åldern 7-20 år.
• Redovisar minst tre aktiviteter per bidragsperiod.
• Är medlem i en riksorganisation (nämnden kan medge undantag).
Förutom detta ska föreningen:
• Bedriva verksamhet som är fri från alkohol, droger och dopningsmedel.
• Årligen redovisa hur föreningen arbetar med jämställdhet samt drog- och
dopningsförebyggande arbete.
Föreningar har möjlighet att söka olika typer av bidrag. Blanketter för ansökan
och redovisning av bidrag finns hos Föreningsservice eller hämtas på kommunens
hemsida www.ostersund.se/foreningsservice.
Föreningen måste komma in med ansökan före sista angivet datum för att ansökan ska behandlas. Kultur- och fritidsnämnden kan begära in kompletteringar i
samband med ansökan.
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Startbidrag
Startbidrag beviljas förening som antagit stadgar, utsett styrelse och som har
minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-20 år. Startbidraget uppgår till 1 000 kronor. Efter första verksamhetsåret prövar nämnden om föreningen ska godkännas
som bidragsberättigad utifrån de krav som gäller för att få bidrag. Startbidraget
är viktigt för att främja föreningsbildande verksamhet och möjliggöra för nya
föreningar att starta verksamhet.
För mer information om att starta förening kontakta Föreningsservice eller gå in
på www.ostersund.se/foreningsservice.
Ansökan
Bidraget söks löpande under året.
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag (lokalt aktivitetsstöd) beviljas föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, en aktivitetsdel och ett
grundbidrag.
Bidraget beviljas med:
• 4 000 kr i grundbidrag
• 30 kr per sammankomst
• 5,50 kr per deltagare 7-8 år
• 7 kr per deltagare 9-12 år
• 8 kr per deltagare 13-20 år
• 8 kr per deltagare funktionsnedsatt oavsett ålder
Med bidragsberättigad sammankomst menas en sammankomst med minst tre
deltagare i åldern 7-20 år. Sammankomsten ska vara planerad, ledarledd och
omfatta minst en timme.
Bidrag utbetalas endast en gång per grupp och dag. Den som deltar i mer än en
sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas med vid en av
dessa sammankomster. En grupp får ur redovisningssynpunkt inte delas i mindre
grupper för att få bidrag för flera sammankomster. Skolidrottsföreningar får inte
grundbidrag. Förening får inte söka bidrag för verksamhet som bedrivs under
ordinarie skoltid.
Ansökan
• Senast 15 augusti ska ansökan vara inlämnad för verksamhetsbidrag period 1
som avser 1 januari till 30 juni.
• Senast 15 februari ska ansökan vara inlämnad för verksamhetsbidrag period
2 som avser 1 juli till 31 december.
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Redovisning
Föreningar som får verksamhetsbidrag ska årligen tillsammans med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning även redovisa följande:
• Jämställdhet
• Drog- och dopningsförebyggande arbete
• Ledarutbildning
• Föräldramedverkan
• Antal medlemmar
Riktat verksamhetsbidrag
Det riktade verksamhetsbidraget utgår till föreningar efter särskilt beslut i
kultur- och fritidsnämnden.
Ansökan
Bidraget söks senast 15 januari.
Ansökan från nya föreningar prövas från fall till fall.
Redovisning
I samband med ansökan för kommande år ska föreningar lämna in verksamhetsberättelse till kultur- och fritidsnämnden.
Drift- och underhållsbidrag
Drift- och underhållsbidrag beviljas föreningar som äger och driver egna anläggningar samt har barn- och ungdomsverksamhet. Kommunen genomför fortlöpande
besök ute på anläggningarna.
Bidrag beviljas till:
Skidbacke
• Bidrag beviljas enligt två kategorier, skidbacke större 25 000 kr och skidbacke
mindre 10 000 kr.
Golfanläggning
• Ett fast bidrag beviljas för anläggning med minst 18-hålsbana, långhåls-		
bana. Bidrag betalas ut med 60 000 kr. Anläggningen ska vara godkänd av
Svenska Golfförbundet.
• För anläggningar med färre än 18 hål eller korthålsbana prövas ansökan från
fall till fall.
• Golfanläggningen ska ses som en helhet, vilket innebär att något ytterligare
bidrag inte betalas ut till övriga byggnader etc som tillhör verksamheten.
Skytteanläggning
• Skytteanläggning delas upp i fyra kategorier. Föreningar kan inte erhålla
bidrag ur flera kategorier:
1: 22 000 kr, 2: 9 000 kr, 3: 5 500 kr, 4: 3 300 kr
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Föreningslokal
• Bidrag till föreningslokal beviljas enligt två kategorier, föreningslokal stor och
föreningslokal liten. Bedömning görs utifrån lokalens storlek och föreningens
verksamhet.
1. föreningslokal stor: 16 500 kr och 2. föreningslokal liten: 3 500 kr
Elljusspår (märkta, skyltade): 3 300 kr/km
Skid- och motionsspår (märkta, skyltade, max 10 km): 1 100 kr/km
Snöskoterled (märkta, skyltade, max 15 mil): 1 100 kr/mil
Isbana, tennisbana:
60 x 30 m, belysning, sarg: 22 000 kr
>50 x 25 m, belysning, sarg: 17 600 kr
60 x 30 m, belysning: 11 000 kr
Övriga: 3 300 kr
Fotbollsplan:
100 x 60 m, 11-manna, gräs/konstgräs, godkänd för seriespel: 27 500 kr
100 x 60 m, 11-manna, grus: 11 000 kr
Övriga <100 x 60 m, 7-manna, gräs/konstgräs/grus: 6 600 kr
Belysning: 4 400 kr
Ridanläggning: 2 200 kr/stallplats
Ansökan
Bidraget söks senast 15 januari.
Ansökan från nya föreningar prövas från fall till fall.
Redovisning
I samband med att föreningar ansöker om drift- och underhållsbidrag ska tidigare
års bidrag återredovisas till kultur- och fritidsnämnden.
Riktat drift- och underhållsbidrag
Det riktade drift- och underhållsbidraget utgår till föreningar efter särskilt beslut i
kultur- och fritidsnämnden.
Ansökan
Bidraget söks senast 15 januari.
Ansökan från nya föreningar prövas från fall till fall.
Redovisning
I samband med ansökan för kommande år ska föreningar lämna in verksamhetsberättelse till kultur- och fritidsnämnden.
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Investerings- och utrustningsbidrag
Investerings- och utrustningsbidrag kan sökas av föreningar för investering i
anläggning eller i utrustning. Bidraget ska inte avse löpande underhållsåtgärder.
Förening som söker investerings- och utrustningsbidrag ska redovisa organiserad
barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget kan även sökas av icke driftbidragsberättigade föreningar. Bidraget avser föreningsägda och hyrda anläggningar. Söks
bidraget för hyrd anläggning ska bidraget inte avse fasta investeringar i anläggningen.
Prioriterade kriterier för att få bidrag är att föreningens ansökan avser förbättringar som främjar jämställdhet och tillgänglighet.
Ansökan
Bidraget söks senast 15 januari.
Redovisning
Tidigare års bidrag ska återredovisas innan nytt bidrag kan beviljas.
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Arrangemangsbidrag
Bidrag kan beviljas arrangemang som anordnas inom Östersunds kommun.
Bidrag beviljas enligt följande:
• Grundbidrag: 3 000 kr (ungdom) och 2 000 kr (vuxna).
• Bidrag per deltagare 10 kr - totalt max 8 000 kr för ungdomstävling och
7 000 kr för vuxen tävling.
Ansökan
Bidraget söks löpande under året. Ansökan prövas från fall till fall.
Redovisning
Redovisning ska ske senast två månader efter arrangemangets genomförande.
Bidrag som beviljats till arrangemang som inte har genomförts ska återbetalas.
I samband med arrangemang kan bidrag sökas för marknadsföringsåtgärder såsom annonser, informationsmateriel och liknande. Bidrag kan sökas med upp till
10 000 kronor och är avsett främst för extraordinära marknadsföringsåtgärder
utanför Norden. Ansökan görs löpande under året.
Bidrag till större arrangemang
Östersunds kommun har en särskild arrangemangspolicy för bidrag till större
idrottsarrangemang. Enligt arrangemangspolicyn kan mer omfattande bidrag
komma ifråga för arrangemang såsom SM, EM, VM eller världscupstävling.
Bidrag kan även beviljas för ungdomsarrangemang som cuper och turneringar.
Föreningar kan få hyresfri tillgång till kommunens lokaler och arenor som en del
av arrangemangsstödet. Vid större idrottsarrangemang tecknas särskilt avtal med
arrangören. Kommunen har som krav att arrangören upprättar en särskild miljöplan för arrangemanget.
Ansökan
Bidraget söks löpande under året. Ansökan prövas från fall till fall.
Redovisning
Redovisning ska ske senast två månader efter arrangemangets genomförande eller
enligt särskilt beslut. Bidrag som beviljats till arrangemang som inte har genomförts ska återbetalas.
Bidrag ur förfogandeanslaget
Förfogandeanslaget är komplement till övriga bidrag och ska framförallt ge
möjlighet att vidga angelägna verksamheter samt att satsa på utvecklings- och
försöksverksamheter som idrottsskolor och jämställdhetsprojekt. Samarbete mellan föreningar prioriteras.
Ansökan
Bidraget söks löpande under året.
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Bidrag till kulturföreningar
Allmänna bestämmelser
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som
bedriver regelbunden kulturverksamhet i linje med nämndens inriktningsmål.
Med kulturverksamhet avses teater, dans, musik, bild och form, film och media,
litteratur och kulturhistoria.
Bidrag beviljas förening som:
• Har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
• Bedriver verksamhet som är öppen för alla.
• Är uppbyggd enligt demokratiska principer och arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald i kommunen.
• Eftersträvar att minst två ungdomar under 25 år ska ingå i styrelsen.
• Har minst tio medlemmar.
• Är medlem i en riksorganisation (nämnden kan medge undantag).
Föreningar har möjlighet att söka olika typer av bidrag. Blanketter för ansökan
och redovisning av bidrag finns på Föreningsservice eller hämtas på kommunens
hemsida www.ostersund.se/foreningsservice.
Startbidrag
Startbidrag beviljas förening som antagit stadgar och utsett styrelse. Startbidraget uppgår till 1 000 kr. Efter första verksamhetsåret prövar nämnden om
föreningen ska godkännas som bidragsberättigad utifrån de krav som gäller för
att få bidrag. Startbidraget är viktigt för att främja föreningsbildande verksamhet
och möjliggöra för nya föreningar att starta verksamhet.
För mer information om att starta förening kontakta Föreningsservice eller gå in
på www.ostersund.se/foreningsservice.
Ansökan
Bidraget söks löpande under året.
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Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag (lokalt aktivitetsstöd) beviljas föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, en aktivitetsdel och ett
grundbidrag.
Bidraget beviljas med:
• 4 000 kr i grundbidrag
• 30 kr per sammankomst
• 5,50 kr per deltagare 7-8 år
• 7 kr per deltagare 9-12 år
• 8 kr per deltagare 13-20 år
• 8 kr per deltagare funktionsnedsatt oavsett ålder
Med bidragsberättigad sammankomst menas en sammankomst med minst tre
deltagare i åldern 7-20 år. Sammankomsten ska vara planerad, ledarledd och
omfatta minst en timme.
Bidrag utbetalas endast en gång per grupp och dag. Den som deltar i mer än en
sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas med vid en av
dessa sammankomster. En grupp får ur redovisningssynpunkt inte delas i mindre
grupper för att få bidrag för flera sammankomster. Skolidrottsföreningar får inte
grundbidrag. Förening får inte söka bidrag för verksamhet som bedrivs under
ordinarie skoltid.
Ansökan
• Senast 15 augusti ska ansökan vara inlämnad för verksamhetsbidrag period 1
som avser 1 januari till 30 juni.
• Senast 15 februari ska ansökan vara inlämnad för verksamhetsbidrag period
2 som avser 1 juli till 31 december.
Redovisning
Föreningar som får verksamhetsbidrag ska årligen tillsammans med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning även redovisa följande:
• Jämställdhet
• Drog- och dopningsförebyggande arbete
• Ledarutbildning
• Föräldramedverkan
• Antal medlemmar
Årsbidrag – kulturverksamhet
Årsbidraget ska främja och stödja kulturverksamhet. Förening med verksamhet
som riktar sig till barn och ungdomar prioriteras och kulturell mångfald eftersträvas.
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För att få årsbidrag ska föreningen:
• Vara ansluten till en riksorganisation (nämnden kan medge undantag).
• Bedriva regelbunden kulturverksamhet.
• Ge minst tre offentliga framträdanden i kommunen.
• Vara fristående.
Ansökan
Bidraget söks senast 10 oktober.
Ansökan ska innehålla:
• Ansökan om bidrag.
• Kortfattad verksamhetsplan för det år ansökan gäller.
• Verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
• Ekonomisk redovisning.
• Revisionsberättelse
Arrangemangsbidrag
Bidrag kan beviljas offentliga arrangemang som anordnats inom Östersunds kommun.
Bidraget utbetalas till arrangerande förening eller annan verksamhet och är
främst ett stöd för att arrangemanget ska kunna genomföras.
Bidrag beviljas inte till:
• Kostnader för produktion eller utgivning av CD-skivor, böcker, kassetter, film,
foto med mera.
• Evenemang i anslutning till slutna möten eller på bibliotek, museum etc där
nämnden lämnar verksamhetsbidrag/driftbidrag.
• Lägerverksamhet och resor.
• Privatpersoner
Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag när det gäller arrangemang inom
nämdens verksamhetsområde som kan vara av stort intresse för allmänheten t ex:
• Vandringsutställningar och samverkansprojekt.
• Nationellt eller internationellt gästbesök, turnéer eller evenemang som skapas
inom regionen.
• Jubileer med särskilda satsningar som gagnar allmänheten.
• Kulturseminarier eller liknande evenemang.
Ansökan
Bidraget söks löpande under året.
Redovisning
Redovisning ska ske senast två månader efter arrangemangets genomförande.
Bidrag som beviljats arrangemang som inte har genomförts ska återbetalas.
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Bidrag till hembygdsföreningar
Bidraget ska stödja hembygdsrörelsen inom kommunen och grundar sig på uppgifter som relateras till hembygdsgård och årsskrift. Ett grundbidrag betalas ut till
alla hembygdsföreningar.
Följande förutsättningar gäller för bidraget:
• Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation.
• Grundbidrag beviljas med 2 000 kr.
• Bidrag för årsskrift beviljas med 5 000 kr respektive 10 000 kr beroende på
skriftens omfattning.
• Bidrag för hembygdsgård beviljas med 3 000 kr respektive 6 000 kr beroende
på hembygdsgårdens storlek, antal besökare och så vidare.
Ansökan
Bidraget söks senast 10 oktober.
Ansökan ska innehålla:
• Ansökan om bidrag.
• Kortfattad verksamhetsplan för det år ansökan avser.
• Verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
• Balans- och resultatrapport för det senaste året.
• Revisionsberättelse
• Uppgift om antal medlemmar.
• Årsskrift i två exemplar.
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Bidrag till föreningar för pensionärer och
funktionsnedsatta
Vård- och omsorgsnämnden fördelar årligen bidrag till föreningar inom sitt verksamhetsområde. De föreningar som kan söka bidrag ska ha medlemmar som är
över 65 år och/eller har någon form av funktionsnedsättning.
Dessutom ska föreningarna:
• Ha sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
• Bedriva verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar
och vill följa dess stadgar.
• Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och arbeta för jämställdhet och
delaktighet.
• Inte bedriva vinstgivande verksamhet.
• Ha av medlemmarna godkända stadgar samt utsedd styrelse och revisorer.
• Ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning.
Föreningar har möjlighet att söka olika typer av bidrag. Blanketter för ansökan
och redovisning av bidrag finns på Föreningsservice eller hämtas på kommunens
hemsida www.ostersund.se/foreningsservice.
Grundbidrag
Grundbidragets storlek beslutas av vård- och omsorgsnämnden. För närvarande är
grundbidraget 6 000 kr/år för föreningar för pensionärer, samt 12 000 kr/år för
föreningar för funktionsnedsatta. Föreningar som har 600 medlemmar eller fler
kan få dubbla grundbidrag.
Ansökan
Bidraget söks senast 15 oktober.
Redovisning
Vid ansökan ska föreningar lämna in verksamhetsberättelse för senast året.
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Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidraget är ett stöd till föreningar som bedriver verksamhet som
kompletterar eller utgör alternativ till kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet. Bidraget avser att främja och stöda verksamhet som vård- och omsorgsnämnden bedömer som angelägen. Endast föreningar som har en bred och
varierad verksamhet kan få bidrag. Föreningar som bara bedriver idrott eller är så
kallade intresseföreningar kan inte få verksamhetsbidrag, även om medlemmarna
är pensionärer eller funktionsnedsatta.
Verksamhet som prioriteras är sociala aktiviteter för att bryta isolering och utanförskap. Insatser som riktar sig till äldre och funktionsnedsatta med annan etnisk
bakgrund än den svenska samt aktiviteter för ej föreningsaktiva (öppna aktiviteter) prioriteras.
Verksamhetsbidrag ges som regel inte till studiecirklar, styrelsemöten eller Tisdagsdax. Vård- och omsorgsnämnden kan efter särskild prövning medge undantag.
Verksamhetsbidragets storlek beror på aktivitetens omfattning, vilka som kan ta
del av aktiviteten samt vilka pengar som nämnden har att fördela.
Medlemsaktiviteter
T ex månadsmöte, årsmöte, fester och utflykter.
Öppna aktiviteter
T ex uppsökande verksamhet, aktiviteter på äldreboenden och för andra som inte
är medlemmar i föreningen.
Friskvårdsaktiviteter
T ex boule, bowling, gymnastik, motionsdans och vattengymnastik.
Extraordinära aktiviteter
T ex jubileum, riktade informationsinsatser och projekt med andra föreningar.
Särskilt beslut fattas för varje ansökan.
Ansökan
Bidrag för helår eller första halvåret söks senast 15 oktober. Bidrag för andra
halvåret söks senast 15 maj. Bidrag för extraordinära aktiviteter söks löpande
under året.
Redovisning
Extraordinära aktiviteter redovisas senast två månader efter avslutad aktivitet.
Återkommande verksamhet (hel- och halvårsbidrag) rapporteras årsvis i samband
med ny ansökan av grund- och/eller verksamhetsbidrag.
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Bidrag till barn- och ungdomsprojekt
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp till barn- och
ungdomsprojekt i Östersunds kommun. Kulturföreningar, hembygdsföreningar
och studieorganisationer har möjlighet att söka bidraget. Nämnden ser gärna att
två eller fler föreningar inom olika kulturområden samverkar för att på så sätt
uppmuntra att fler kulturgenrer möts. Ansökan bereds av nämndens grupp för
föreningsbidrag och kultur- och fritidsnämden beslutar om fördelningen.
Föreningar har möjlighet att söka olika typer av bidrag. Blanketter för ansökan
och redovisning av bidrag finns på Föreningsservice eller hämtas på kommunens
hemsida www.ostersund.se/foreningsservice.
Ansökan
Bidraget söks senast 15 mars.
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Bidrag till samlingslokaler
Med allmän samlingslokal menas lokal för föreningsliv, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande. Lokalen ska
opartiskt upplåtas och alla former av organiserad verksamhet
ska ges möjlighet att på skäliga villkor hyra lokalen. Lokalen ska vara tillgänglig för alla offentliga arrangemang och
lokalägaren ska kunna påvisa ett aktivt arbete för att så långt
som möjligt själv finansiera verksamheten.
Bidrag kan också sökas till underhåll, förbättringar eller
ombyggnader. Bidraget söks löpande och prövas från fall
till fall. I huvudsak är det lokaler i kategori 1 som beviljas
detta bidrag.
Blanketter för ansökan och redovisning finns på kommunens hemsida www.ostersund.se/foreningsservice.
Ansökan
Bidraget söks senast 30 april.
Verksamhetsberättelse för föregående år bifogas ansökan.
Bidraget är indelat i tre kategorier:
Kategori 1
Bidrag beviljas med max 60 % av kostnaden för bränsle, el, försäkringar, sotning,
snöröjning, vatten, fastighetsskatt, räntor, amorteringar, underhåll och vaktmästarkostnader. För underhållskostnader får förening tillgodoräkna sig max
10 000 kronor (brutto).
Underhållskostnader utöver 10 000 kronor ska i förväg anmälas och godtas av
kultur- och fritidsnämnden. Bidraget i kategori 1 ska säkerställa driften av verksamheten. Bidrag för större underhåll eller ombyggnationer kan också sökas och
prövas från fall till fall. Under 2010 infördes ett bidragstak för ersättning inom
kategori 1.
Kategori 2
Bidrag beviljas med max 40 % av kostnaden för bränsle, el, försäkringar, sotning,
snöröjning, vatten, fastighetsskatt, räntor och amorteringar. För underhållskostnader får förening tillgodoräkna sig max 4 000 kronor (brutto). Förening i kategori 2 har rätt till minimibidrag på 5 000 kr/år. Under 2010 infördes ett bidragstak för ersättning inom kategori 2.
Kategori 3
Föreningar i kategori 3 beviljas bidrag med 5 000 kr/år.
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Bidrag till studieförbunden och SISU
idrottsutbildarna
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som fördelas till
de studieförbund som är verksamma i Östersunds kommun samt till SISU idrottsutbildarna.
Beloppet till studieförbunden fördelas utifrån den verksamhet som redovisas i senast inkomna verksamhetsberättelser. Nämnden fördelar pengarna i ett generellt
grundbidrag som bygger på föregående års totala anslag. Vidare fördelar nämnden pengarna i ett volymbidrag som bygger på senast redovisade verksamhet.
Slutligen fördelar nämnden pengar i ett särskilt målgruppsbidrag till exempel för
funktionsnedsatta eller barn och ungdomar.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som SISU
Idrottsutbildarna kan söka. Nämnden beslutar utifrån ansökan om storleken på
bidraget.

Lotteri
Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål kan
enligt vissa regler i lotterilagen få lov att sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet. Det
kräver ofta tillstånd. Mer information om lotteritillstånd hittar du på www.ostersund.se/foreningsservice.
Ideela föreningar i Östersund som avser att sälja lotterna inom kommunen kan söka lotteritillstånd hos
Föreningsservice. I Östersund är avgiften 300 kr per
tillstånd.
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Uthyrningsprinciper idrottsanläggningar
Målsättningen är att:
• Så många som möjligt ska kunna nyttja kommunens anläggningar.
• Samma principer ska gälla oavsett nyttjarnas kön.
• Barn och ungdom prioriteras genom att tider före kl 20.00 tilldelas dessa
grupper.
• Föreningar ska ges möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet.
• Föreningar med aktiviteter med många deltagare ska ges större utrymme än
föreningar med aktiviteter med få deltagare.
Följande principer gäller för hyra av anläggning/lokal:
• Kultur- och fritidsnämnden tillämpar differentierad hyressättning, vilket
innebär att högre hyra tas ut för vuxenverksamhet i förhållande till barn- och
ungdomsverksamhet. Det gäller både tränings- och tävlingsverksamhet.
• Med barn- och ungdomsverksamhet avses aktiviteter för barn och ungdom
mellan 7-20 år.
• Med vuxenverksamhet avses aktiviteter för utövare över 20 år och så kallad
korpenverksamhet. Om ungdomar deltar i seriespel för vuxna tillämpas den
högre hyressättningen.
• För utomstående föreningar, förbund och företag tillämpas särskild hyressättning.
• Föreningar som har verksamhet för funktionsnedsatta betalar barn- och ungdomshyra.
• För kommersiella arrangemang fastställs hyran från fall till fall.
• Bokar förening anläggningar utanför ordinarie öppettider tillkommer särskild
vaktmästarkostnad på 420 kronor per timme.
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•
•

Tid för förberedelse- och efterarbeten likställs med tränings- och tävlingsverksamhet och ska ingå i bokad tid.
Förskolor, fritidshem, fritidsgårdar m fl debiteras träningshyra om särskilt
avtal inte har upprättats.

Bokning
Bokning av anläggning/lokal görs hos Föreningsservice. Tider söks på särskild
blankett. Blanketten kan hämtas på www.ostersund.se/foreningsservice. Bokningsbekräftelse skickas ut med e-post.
Tider söks säsongsvis. Med säsong menas anläggningens normala öppethållande.
För aktuella datum se ”Kom ihåg kalendern”.
Allmänna bestämmelser
• Anläggning/lokal får inte nyttjas för annat ändamål än det bokningen avser.
• Ansvarig ledare ska alltid finnas på plats. Ledaren svarar för gruppens verksamhet.
• Ansvarig ledare är skyldig att kontakta vaktmästare i de fall det är osäkert
om ett arrangemang går att genomföra.
• Vid hyra av anläggning eller samlingslokal ska hyresgästen grovstäda använda
utrymmen efter avslutad verksamhet.
• Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att disponera anläggning/
lokal för annat ändamål på abonnerad tid.
• Eventuell skadegörelse som sker i hyrd anläggning ska anmälas till ansvarig
personal eller Föreningsservice senast påföljande dag. All skadegörelse som
uppkommer genom oaktsamhet debiteras den organisation/förening eller
enskild person som orsakat skadegörelsen.
• Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte för personliga tillhörigheter som
förvaras i anläggningen/lokalen.
• Anläggning/lokal får inte nyttjas innan ansvarig ledare har anlänt eller före
utsatt upplåtelsetid.
• Omklädningsrum får användas tidigast 20 minuter före upplåten tid och senast 20 minuter efter upplåten tid (gäller inte vid arrangemang).
• Ansvarig ledare ansvarar för sitt lag både på och utanför plan vid träning och
matcher/tävling.
• Av tjänstgörande vaktmästare utfärdat spel- eller träningsförbud ska respekteras och följas. Följs inte uppmaningen riskerar föreningen att bli avstängd
med omedelbar verkan.
• I sporthall/gymnastiksal och övriga utrymmen får endast gymnastikskor/
sportskor med slät sula, som inte färgar av sig användas. Ytterskor är inte
tillåtet.
• För fotbollsspel inomhus får endast speciell inomhusfotboll användas.
• Redskap ska hanteras varsamt och återställas på avsedd plats.
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•
•
•
•
•
•

Idrottsredskap avsedda för utomhusbruk får inte användas inomhus utan
särskilt medgivande från personal på anläggningen.
Det är inte tillåtet att i duschrum skölja träningskläder och skor.
Det är inte tillåtet att använda icke vattenlösligt harts, klister eller liknande.
Ansvarig ledare ska se till att inga obehöriga finns kvar i lokalen efter avslutad verksamhet, att duschar och kranar är avstängda, att fönster och dörrar
är låsta och att lyset är släckt.
Vid bokning av badanläggning är det den som bokar som har fullt ansvar för
säkerheten vid besöket. Kommunen ställer krav på att det ska finnas minst en
ledare som genomgått livräddningsutbildning på plats.
Hyresgäst som inte följer gällande ordningsregler riskerar att bli avstängd
under resten av säsongen.

Tävlingsverksamhet/Arrangemang
Slutspels-, kvalspels-, och cupmatcher i högre divisioner samt elittävlingar går
före annan träningstid. Övriga arrangemang kan bryta föreningars tränings- och
tävlingsverksamhet. Beslut om uthyrning på sådan tid fattas av Föreningsservice i
samråd med berörda.
Inställda matcher, tävlingar eller arrangemang meddelas till Föreningsservice
senast åtta dagar före arrangemanget. Om det inte sker debiteras arrangören hyra
enligt gällande taxa.
Bokning för arrangemang sker via Föreningsservice. Ströbokning ska göras på
www.ostersund.se/foreningsservice. Här släpps alla tider efter att schemabokningar är gjorda för respektive anläggningar. För sådana bokningar gäller samma
principer och riktlinjer som för säsongsbokning. Tid för förberedelser ingår i
hyrestiden.
Lägsta ålder för bokning av lokalerna är 18 år.
Rökning och alkoholförtäring är inte tillåtet i kommunens anläggningar och lokaler. Det är inte heller tillåtet att använda sig av dopningsmedel eller metoder som
är förbjudna enligt RF:s stadga § 100.
Schemaläggning
Prioritet – isbanor
1. Representationslag och motsvarande inom säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.
2. Ungdomsverksamhet inom säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd
till dessa anläggningar.
3. Östersundskorpen
4. Kommunkorpen
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Kriterier - ishall, utomhusrinkar
Principer för fördelning av tid:
• 75 % till ungdomsverksamhet (inkl. matcher/tävlingar).
• 20 % till lag i div. 1-3 (inkl. matcher).
• 5 % till allmänhetens åkning och slutspel korpserie.
Kriterier för fördelning av tider till ungdomsverksamhet:
1. Antal aktiviteter (föregående kalenderår).
2. Anläggningsägare
3. Rättvis fördelning mellan pojkar och flickor.
4. Barn och ungdom prioriteras genom att tider före kl. 20.00 i första hand
tilldelas dem.
Under försäsong jämställs bandy med ishockey och konståkning vid fördelning av
tider i ishallen. Fördelning av tider för träning och seriespel inom respektive idrott
följer i förekommande fall respektive förbunds prioritering. För allmänhetens
åkning avsätts minst 2 tim/vecka i ishallen.
Prioritet - sporthallar, gymnastiksalar, simhallar (inte Östersunds sporthall A-hall)
1. Barn- och ungdomsverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd
inomhus.
2. Representationslag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus.
3. Övrig vuxenverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus.
4. Representationslag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd utomhus.
5. Korpenverksamhet (seriespel) vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus.
6. Barn- och ungdomsverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd
utomhus.
7. Privatpersoner och företag.
Sporthallar och gymnastiksalar ska vardagar mellan kl 17.00-20.00 upplåtas för
barn- och ungdomsverksamhet.
Prioritet Östersunds Sporthall (A-hallen), representationslag
1. Elitlag
2. Allsvenskan
3. Div. 1-2
Fördelning av tider för träning och seriespel inom respektive idrott följer i förekommande fall respektive förbunds prioritering. För fritidsgårdarnas verksamhet
avsätts minst 1 tim/vecka och gård. Privatpersoner som föregående säsong haft
tid i inomhushall kommer automatiskt i sista hand vid fördelning av tider nästkommande säsong.
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Prioritet - fotbollsplaner, fritidsanläggningar
1. Representationslag och motsvarande inom säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.
2. Ungdomsverksamhet inom säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd
till dessa anläggningar.
3. Östersundskorpen, ÖP-liret och liknande.
Fördelning av tider för träning och seriespel inom respektive idrott följer i förekommande fall respektive förbunds prioritering.
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Hyror och avgifter (Beslutades av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-04)
Idrottshallar/sporthallar/gymnastiksalar
Avgifter (kr/tim)

Sporthallen, A-hall

Barn och ung- Vuxna
dom träning/ träning
tävling
110
175

500

Utomstående Förbund
förening,
företag
1 000
500

Brunflo sporthall
Lugnviks sporthall
Storsjöskolans sporthall
Torvalla sporthall
Valla sporthall

110
110
110
110
110

175
175
175
175
175

300
300
300
300
300

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

300
300
300
300
300

Körfältskolan
Lits sporthall
Palmcrantzskolan
Parkskolan
Sporthallen, B, D-hall
Ängsmogården
Östbergsskolan, A-hall

55
55
55
55
55
55
55

70
70
70
70
70
70
70

200
200
200
200
200
200
200

700
700
700
700
700
700
700

200
200
200
200
200
200
200

Fagervallsskolan
Fjällängsskolan
Fåker skola
Kastalskolan
Lillsjöskolan
Ope skola
Orrvikens skola
Sporthallen, C, E, F-hall
Storvikenskolan

30
30
30
30
30
30
30
30
30

40
40
40
40
40
40
40
40
40

140
140
140
140
140
140
140
140
140

300
300
300
300
300
300
300
300
300

140
140
140
140
140
140
140
140
140
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Vuxna
tävling

Östersunds sporthall
Matsal föreningar: 300 kr/tillfälle (1-4 tim), 600 kr/dag
Matsal övriga: 200 kr/tim
Klubbrum: 50 kr/tim, 200 kr/dag
Teorisal: 100 kr/tim, 400 kr/dag
Cafeteria (som teorisal): 75 kr/tim, 300 kr/dag
Cafeteria kök: 200 kr/tillfälle (1-4 tim)
Storsjöskolan
Matsal stor: 200 kr/tillfälle (1-4 tim), 400 kr/dag
Privatpersoner 		
Badminton: 100 kr/tim, klättring: 100 kr/tim, tennis: 150 kr/tim, lagidrott: 200 kr/tim

Badanläggningar
Avgifter (kr/tim)

Brunflobadet
Litsbadet
Östbergsbadet

Barn och ungdom träning/
tävling
55
55
55

Vuxna
träning

Vuxna
tävling

70
70
70

200
200
200

Barn och ungdom träning
45
90 (halva)

Vuxna
träning
55
90 (halva)

Utomstående
förening,
företag
700
700
700

Förbund

200
200
200

Privatpersoner
Bad/simning: 250 kr/tim

Storsjöbadet
Avgifter (kr/tim)
Hyra av bana
Undervisningsbassäng
Hyra av bassäng 25/50 m

Simskola, vatten- Tävling
gymnastik etc
(kr/dygn)
300
600 (halva)
2 500 (hela)
7 500 (hela)

Gräsplaner/idrottsplatser
Avgifter (kr/tim)

Hofvallen, A-plan

Barn och ung- Vuxna
dom träning/ träning
tävling
110
175

500

Utomstående Förbund
förening,
företag
1 000
500

Lits IP
Lövsta IP
Odensala sportfält
Åkreäng IP

55
55
55
55

70
70
70
70

200
200
200
200

700
700
700
700

200
200
200
200

Lugnviks IP
Råplan
Spikvägen
Vallaplan

45
45
45
45

60
60
60
60

175
175
175
175

600
600
600
600

175
175
175
175
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Vuxna
tävling

Grusplaner
Avgifter (kr/tim)

Lits IP
Odenvallen
Åkreäng IP

Barn och ungdom träning/
tävling
30
30
30

Vuxna
träning

Vuxna
tävling

40
40
40

140
140
140

Vuxna
träning

Vuxna
tävling

70
70
60
60
60
60

200
200
175
175
175
175

Utomstående
förening,
företag
300
300
300

Förbund

140
140
140

Isrinkar/isbanor
Avgifter (kr/tim)

Barn och ungdom träning/
tävling
Hofvallen, konstfrusen isrink 55
Odenvallen, isbana
55
Odenvallen, isrink
45
Odensala sportfält, isrink
45
Lit, isrink
45
Åkreäng IP, isrink
45

Utomstående
förening,
företag
700
700
600
600
600
600

Förbund

200
200
175
175
175
175

Ishall
Avgifter (kr/tim)

Z-hallen

Barn och ung- Vuxna
dom träning/ träning
tävling
110
175

Vuxna
tävling
500

Utomstående Förbund
förening,
företag
1 000
500

Skidbackar
Avgifter (kr/tim)

Barn och ung- Vuxna
dom träning/ träning
tävling

Vuxna
tävling

Utomstående Förbund
förening,
företag

Gustavsbergsbacken/
Ladängen
Litsbacken

110

175

500

1 000

500

55

70

200

700

200
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Skidstadion
Träning

Avgifter (kr/tim)

Barn och
ungdom

Vuxna

Skidspår
Skidspår & skjutbana
Skjutbana

75
110
50

120
175
75

Utomstående
förening
200
400
400

Förbund

120
175
75

Tävling
Avgifter (kr/dygn)

Barn och
ungdom
500
750
300
150

Skidspår
Skidspår & skjutbana
Skjutbana
Rullskidbana

Vuxna

Mixat

1 000
1 500
500
300

1 000
1 500
500
300

Företag/grupper
Skidspår: 40 kr/person och dygn
Skidspår & skjutbana: 60 kr/person och dygn
Skjutbana: 60 kr/person och dygn
För grupper med fler deltagare än 25 personer betalas ett fast pris per dygn
Privatpersoner
Skidstadion – längdåkning på konstsnöspåret
1 nov-15 dec:
• Dagkort vuxna (över 18 år) – 40 kr
• Dagkort barn/ungdom (7-18 år) – 10 kr
• Dagkort familj – 60 kr (max två vuxna med barn under 18 år)
•
•
•

Säsongskort vuxna (över 18 år) – 500 kr
Säsongskort barn/ungdom (7-18 år) – 100 kr
Säsongskort familj – 800 kr (max två vuxna med barn under 18 år)

Vallabod
200 kr per vallabod och dygn
Sekretariatsbyggnad
Nya sekretariatet, hela byggnaden: 200 kr/tim
Nya sekretariatet, nedervåning/övervåning: 100 kr/tim
Gamla sekretariatet, hela byggnaden: 50 kr/tim
Bokar föreningar nya eller gamla sekretariatet i samband med träning betalas endast tillkommande hyresavgift på 10 kronor per timme för sekretariatsbyggnaden.
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IP Skogen (exkl moms)
Duschvagn
100 kr/dygn
Toavagn
100 kr/dygn
Sekretariatsvagn
100 kr/dygn
Expeditionsvagn
100 kr/dygn
Högtalaranläggning
100 kr/dygn
Tidtagaranläggning
100 kr/dygn
För mer information kontakta Föreningsservice.
Ahlbergshallens utställningsrum
Under utställningssäsongen (september-maj) upplåts lokalerna till Härke konstcentrum och Östersunds konstklubb. Lokalupplåtelsen för ovan nämnda föreningar
är kostnadsfri och de får enligt särskilt beslut bidrag till utställningsverksamheten.
Under tid då inte Härke konstcentrum och Östersunds konstklubb nyttjar lokalerna
kan dessa upplåtas för annan kulturell verksamhet och av andra konstutövare.
Ingen hyra utgår.
En skriftlig ansökan görs till:
Östersunds kommun, kultur- och fritidsnämndens kansli, 831 82 Östersund.
Storsjöteatern
Kultur- och fritidsnämnden tillämpar en särskild hyresprislista, den s k kulturtaxan, för kulturföreningar m fl som nyttjar Storsjöteatern. Kulturtaxan innebär att
en särskild taxa ska gälla för Östersunds teaterförening, andra kulturföreningar
inom kommunen som erhåller kulturbidrag från nämnden eller som efter särskild
prövning av nämnden bedöms vara kulturförening, studieförbund och skolor inom
Östersunds kommun.
Med kulturförening kan även jämställas skola eller annan verksamhet som genomför kulturarrangemang. Verksamheten ska vara knuten till Östersunds kommun. I
priset ingår hjälp från två personer under högst 4 timmar vardera i samband med
föreställning. Endast behörig personal får manövrera elström, ljus- och ljudanläggning, ridåer m m.
Hyresprislista
Teatersalong:
Teaterkällare/studioscen:
Foajé:
Repetition på scen:

2 334 kr/förställning
1 164 kr/dag
1 164 kr/dag
291 kr/timme

Lokalerna bokas via OSD tel: 063-664 95 04.
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30

20

15

15

15

15

Feb
Sista ansökan verksamhetsbidrag hösten.
Utbetalning driftbidrag föreningsägda anläggningar.

Sista ansökan drift- och underhållsbidrag föreningsägda
anläggningar.
Sista ansökan investerings- och
utrustningsbidrag.
Sista ansökan riktat verksamhetsbidrag.

Jan

Kom ihåg kalender

30

10

Jun
Sista ansökan tider ishallar och
inomhusbad.
Fördelning tider ishallar och
inomhusbad.

Maj
Sista ansökan tider sport- och
10
gymnastikhallar.
Sista ansökan tider sporthallar
10
sommartid.
Fördelning av sommartider
15
sporthallar klart.
Sista ansökan studieförbund
15
och SISU.
Sista ansökan verksamhetsbi15 drag pensionärer och funktionsnedsatta.
Fördelning av tider sport- och
30
gymnastikhallar klart.
Sport- och gymnastikhallar
V.21
stänger för säsongen.

15

15

10

10

Fördelning tider Östersunds
skidstadion klart.
30

Okt
Sista ansökan årsbidrag kulturföreningar.
Sista ansökan bidrag hembygdsföreningar.
Sista ansökan grund- och verksamhetsbidrag pensionärer och
funktionsnedsatta.
Fördelning av tider ÖP-hallen
klart.

Utbetalning verksamhetsbidrag.

Sista ansökan tider ÖP-hallen.

Sista ansökan tider Östersunds
skidstadion vinterträning.
Sista ansökan tider Gustavsbergsbacken.
Sista ansökan tider isbanor och
isrinkar.

30

15

15

15

15

V.36 Ishallarna öppnar.

Sep

31

30

15

31

25

15

10

Apr
Sista ansökan tider sommarträning Östersunds skidstadion.
Sista ansökan bidrag samlingslokaler.

Utbetalning verksamhetsbidrag.

Mar
Sista ansökan tider fotbollsplaner.
Sista ansökan bidrag till barnoch ungdomsprojekt.
Fördelning av tider fotbollsplaner klart.

Aug
Sista ansökan verksamhetsbi15
drag våren.
Sport- och gymnastikhallar
V.34
öppnar för säsongen.

25

25

Jul
Utbetalning bidrag samlingslokaler.
Utbetalning investerings- och
utrustningsbidrag.
1

15

Dec

Nov
Fördelning tider Gustavsbergsbacken klart.

Fördelning av tider isbanor och
isrinkar klart.

Östersunds kommun, 831 82 Östersund. tel. 063-14 30 00 vx.
www.ostersund.se/fritidkultur

