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“Föreningslivet bygger på att människor kommer samman för att
i grupp odla ett gemensamt intresse.”
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Förutsättningar för att få
föreningsbidrag
• Föreningen ska vara en juridisk person,

•

•
•

•
•

•

vilket innebär att den ska ha stadgar, vald
styrelse och revisor. Undantag är bidraget ”Kronan på verket” som kan sökas
av ungdomar 13 – 25 år till verksamhet
för andra unga” samt projektbidrag som
söks av andra grupper. I undantagen
administreras de ekonomiska medlen av
förvaltningen eller en förening.
Föreningen skall vara stabil och ha en
sådan karaktär att den kan anses ha positiv betydelse för medlemmar och deltagare.
Alla medlemmar skall ges en likvärdig
möjlighet, att utefter sin egen önskan,
delta i föreningens verksamhet.
Bidrag ges inte till stödföreningar/supporterklubbar och liknande, eller föreningar som har som huvudsaklig uppgift
att tillvarata enskildas yrkesmässiga eller
ekonomiska intresse.
Bidrag beviljas inte till förening som
erhåller bidrag från annan kommunal
förvaltning.
Förening kan välja att söka bidrag för
verksamhet, anläggning och projekt separat eller skriva ett avtal om ett samlat
bidrag för ett helt kalenderår.
Bidrag som bygger på redovisade faktiska kostnader och aktiviteter kan korri-

•

•

•

•
•

•

geras om de överstiger summan av tilldelad budget.
Bidragssökande förening skall en gång
per år skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
med resultat- och balansräkningar och
en revisionsberättelse. Dessutom skall
föreningar lämna uppgifter till föreningsregistret.
Bidrag som beviljas ska användas på det
sätt som föreningen beskriver i ansökan.
Föreningen skall därför ge kultur- och
fritidsnämnden insyn i verksamheten
för att möjliggöra uppföljning.
Kommer ansökan om bidrag in efter
sista ansökningsdag tilldelas föreningen
90 % av berättigat bidrag. Ansökningar
som är mer än två månader försenade
avslås.
Missbruk eller lämnande av oriktiga
uppgifter kan leda till att föreningen
stängs av från bidragsgivning.
Finns det anledning till förändring av
verksamheten enligt inriktning i avtal eller projektbidrag skall föreningen
kommunicera med kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden kan prioritera verksamhetsområden i bidragsgivningen.

“Kommer ansökan om bidrag in efter sista ansökningsdag tilldelas föreningen 90 % av berättigat bidrag.”
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Bidrag till verksamhet
1. Bidrag för aktiviteter riktat till åldrarna 7 – 25 år

system. Övriga föreningar använder sig av
blankett på www.alingsas.se

Verksamhetsbidraget för åldrarna 7-25 år
följer Riksidrottsförbundets riktlinjer med
undantag av verksamhet för människor med
funktionsvariationer över 25 år.
Bidraget består av bidrag för gruppaktivitet,
deltagartillfälle samt 1 ledare/ grupp.
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30
övriga deltagare, gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
Aktiviteten leds av ledare över 13 år, när föreningen närvaroregistrerar aktiviteten erhåller föreningen 1 ledarstöd /gruppaktivitet.
Deltagarstöd utgår för deltagare som under
kalenderåret aktiviteten genomförs, fyller
lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för
vilken stöd utgår enligt första stycket, utgår
inte deltagarstöd.
Förening ansluten till Riksidrottsförbundet
ansöker bidraget via deras verksamhets-

Ansökan: 25 augusti för perioden
1 januari – 31 juni
Ansökan: 25 februari
för perioden 1 juli – 31 december.
Utbetalning: oktober och april

2. Bidrag till folkbildning
Studieförbund, folkhögskola och SISU
kan årligen alternativt på 3-årsbasis skriva
överenskommelser om verksamhet. Bidraget
bygger på tre kriterier.
• Samverkan i angelägna verksamhetsområden antagna av kultur- och fritidsnämnden.
• Bemanning på plats i kommunen.
• Antal studietimmar och deltagare.
Överenskommelser ska skrivas senast 1 mars
då också föregående överenskommelse ska
utvärderas och redovisas.

Detta bidrag är tänkt att stödja föreningar som erbjuder aktivitet
till barn, ungdom och folkbildning.
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Bidrag till anläggning
1. Bidrag för ungdomsföreningar med anläggningar

En anläggning som utnyttjas i hög grad av
allmänheten beviljas ytterligare 1 basbelopp
i bidrag, dock max 50 % av driftskostnaden
enligt ovan.

Bidrag ges för driftskostnader exklusive
amorteringar och personalkostnader. Med
driftskostnader menas el, bränsle, vatten,
försäkring, hyra och reparation för driften.
Bidraget utbetalas med max 50 % av driftskostnaden.
50 – 300 aktiviteter		
301 – 500 aktiviteter
501 – 1000 aktiviteter
1001 < aktiviteter		

Ansökan: Senast 1 april. För förening
med mer än en anläggning skall aktiviteter redovisas per anläggning. Till ansökan bifogas ekonomisk redovisning.

= 1 basbelopp
= 2 basbelopp
= 3 basbelopp
= 4 basbelopp

Kostnaderna baseras på föregående år.
Utbetalning: juni.
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2. Bidrag till annan anläggning
Bidrag kan utgå till anläggning som för allmänhet kan gagna samhällsnyttan och civilsamhället till exempel bryggor eller lokal som används till barn- och ungdomsverksamhet vid
flera tillfällen under ett år.

•
•
•
•

Skötsel av bryggor på allmän badplats 5 000 kr
Samlingslokal < 50 aktiviteter = 10 000 kr
Samlingslokal < 101 aktiviteter = 15 000 kr
Samlingslokal < 151aktiviteter = 20 000 kr
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Ansökan: Senast 1 april.
Utbetalning: juni.
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Projektbidrag
1. Projekt

verksamhet.
Av projektbeskrivningen skall syfte, målsättning, målgrupp, tidsplan, arbetssätt och
ekonomi tydligt framgå. Ansökan ska göras i
god tid före projektets genomförande.
En nybildad förening kan söka startbidrag
om max 10 000 kronor i uppstarten av
sin verksamhet. Projektbidraget bygger på
överenskommelser om max 3 år.

Projektbidrag kan med fördel grundas på
förslag och idéer från föreningslivet men
ha sin utgångspunkt i angelägna verksamhetsområden antagna av kultur- och fritidsnämnden. Bidraget avser att stödja
projekt som exempelvis friskvård, nyskapande verksamhet och internationella kontakter.
Bidraget kan sökas av föreningar som vid
sidan av sin ordinarie verksamhet arbetar
med projekt.

2. Kronan på Verket
Bidraget vill ge unga människor, mellan 13
och 25 år, möjlighet att genomföra verksamhet för andra unga. Bidraget beviljas med
max 20 000 kronor.
Bidraget syftar också till att ge ungdomar
möjlighet till att prova idéer på verksamhet
som inte finns eller som man har intresse för.

Ansökan: Löpande
Utbetalning: 50% utbetalas när bidraget beviljas och 50% vid redovisning
av projektet.
Redovisning som lämnas efter angivet
datum resulterar i 10% avdrag på beviljatt belopp.

Även andra grupper, dock inte skolor, kan
söka projektbidrag i samarbete med förening. Bidraget ges inte till cuper, tävlingar
eller ordinarie lägerverksamhet.
Bidrag för lov- och simskoleverksamhet
kan sökas om föreningen kan dokumentera
att minst 25 % av deltagarna är barn och
ungdomar som inte är aktiva i ordinarie

Ansökan: Löpande
Handläggning: Max 10 arbetsdagar från
inlämnad ansökan till beslut.
Utbetalning 50% utbetalas när bidraget
beviljas och 50% vid redovisning av
projektet

Bidraget syftar till att s
 tödja projekt som exempelvis friskvård,
nyskapande verksamhet och internationella kontakter.
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Övriga bidrag
1. Föreningsbidrag till organisationer och föreningar
som jobbar med funktionshinderfrågor eller med social verksamhet

2. Bidrag till samverkansorganisationer
Syftet med bidraget är att stärka organisationerna så att de kan vara kommunen
behjälplig i en svår påfrestning eller
krissituation.

Förutsättningar för att få föreningsbidrag
är att föreningen har minst 10 medlemmar och att föreningen aktivt verkar mot
alkohol och droger, mot främlingsfientlighet, för jämställdhet, mångfald och
demokrati. Bidrag beviljas till föreningar
som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper.
Målgrupperna är:
• Verksamhet för barn och ungdomar
som riskerar att utvecklas ogynnsamt.
• Verksamhet för vuxna med missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en socialt utsatt situation.
• Verksamhet för fysiska eller psykiska
funktionsvariationer.

Samverkan kan se ut på olika sätt helt
beroende på organisationens inriktning,
tillgång till materiella resurser och medlemmarnas kunskaper. En egen organisation för ledning vid praktiska insatser
föredras då utsedd samverkansperson står
i kontakt med kommunen.
För att komma i fråga för bidrag ställer
kommunen som krav att det finns en
samhällsnytta knuten till föreningen.
Samhällsnyttan skall också vara av sådan
art att den har samband med eller kan
användas i samband med krishantering.

Ansökan skall vara inlämnad senast
1 april och bidrag betalas ut i juni.
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Lotterier
Anordning av lotterier
Föreningar kan ansöka om registrering för
att anordna lotterier enligt lotterilagen.
Regelverk och ansökan finns att finna på
www.alingsas.se.

Andra bidragsgivare
Det finns flera olika regionala, nationella och
internationella bidragsgivare som tex:
•
•
•
•
•
•

Allmänna arvsfonden.
MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsesfrågor.
Västra Götalandsregionen.
Riksidrottsförbundet.
Nationella organisationer.
Statens Kulturråd.

Frågor
www.alingsas.se

vxl: 0322-61 60 00

Ansökningshandlingar
Ansökningshandlingar finner ni på www.alingsas.se
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Anteckningar
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Kultur- och fritidsförvaltningen
441 81 ALINGSÅS
0322-61 60 00
www.alingsas.se

