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BIDRAG 
 

Allmänna bestämmelser för föreningar 
 

Kommunalt bidrag kan efter prövning utgå till lokal förening som 
bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun. 
 
Förening som inte uppfyller de krav som anges i dessa 
bestämmelser kan erhålla bidrag efter särskild prövning efter 
beaktande av värdet och omfattningen av den verksamhet 
föreningen bedriver i kommunen. 
 
Bidrag till studieförbund, kultur-, pensionärs-, sociala- samt 
handikappföreningar behandlas inte i detta häfte. 
 

För att vara berättigad till bidrag ska föreningen uppfylla 

följande krav: 
 
a) Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år för 

att betraktas som barn- och ungdomsförening samt minst 20 
medlemmar för vuxenförening. 
 

b) Minst hälften av föreningens medlemmar ska vara skrivna i 
Stenungsunds kommun. 
 

c) Lokalförening ska vara ansluten till godkänd riksorganisation, 
om sådan finns. 

 
d) Föreningen ska bedriva en verksamhet vars målsättning är 

ideell (d v s inte ekonomiska föreningar). 
 
e) Föreningen ska ha antagit stadgar. 
 
f) Föreningen ska ha en efter demokratiska regler vald styrelse. 
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g) Föreningen ska ha två på årsmötet valda revisorer som 

kontrollerar verksamheten. 
 
h) Föreningen ska årligen registreras hos Fritidsenheten. 
 
i) Föreningen ska vara öppen för alla. 

 
j) Föreningen ska verka för en drog- och dopingfri verksamhet 

och miljö. 
 

k) Föreningen ska verka för att årligen utbilda ledarna utifrån 
behov och intresse. 
 

l) Kommunalt bidrag utbetalas endast över post- och bankgiro. 
 
m) Förening vars medlemsantal minskar under angiven gräns,  

d v s under 15 medlemmar för barn- och ungdomsförening,  
resp 20 medlemmar  för vuxenförening, förlorar möjligheten 
att söka bidrag. 
 

n) Om föreningen lämnar felaktiga uppgifter äger Fritidsenheten 
rätt att vägra bidrag respektive rätt att kräva återbetalning av 
tidigare utbetalt bidrag. 
  

 

Kontroll / Revision 
 
Förening som har beviljats bidrag har skyldighet att ställa 
räkenskaper och övriga revisionshandlingar inklusive 
medlemsmatrikel och närvarokort till Fritidsenhetens 
förfogande. Det åligger föreningen att förvara dessa handlingar 
minst 4 år efter verksamhetsårets utgång. 
 
Fritidsenheten har rätt att årligen, slumpvis, utvälja några 
föreningar för kontroll av ovanstående handlingar. 
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Krav på bidragsberättigad medlem 
 
1. Ska vara ansluten till och matrikelförd i föreningen. 
 
2. Ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut rörande 

föreningens verksamhet och inriktning. 
 
3. Ska ha erlagt på årsmötet fastställd medlemsavgift. 
 
4. Ska i övrigt uppfylla de krav föreningen ställer i stadgar och 

årsmötesbeslut. 
 
5. Som bidragsberättigad medlem räknas inte tillfälliga eller 

passiva medlemmar av typen bingo- eller dansmedlem, ej 
heller stödjande medlem eller besökare på utåtriktade 
arrangemang och tävlingar. 

 

Registrering 
 
Förening som vill erhålla kommunalt bidrag enligt dessa  
normer ska årligen, 15 augusti, lämna in följande handlingar till 
Fritidsenheten: 
 
1. Uppdaterad registreringsblankett. 
 
2. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (inkl 

redovisning av genomförda utbildningsinsatser). 
 
2. Bokslut för föregående verksamhetsår. 
 
4. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.  
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Föreningskategorier (följande indelning görs): 
 
1. Barn- och ungdomsförening - ska ha minst 15 medlemmar i 

åldern 7-20 år. Barn- och ungdomsförening kan söka 
följande bidrag: lokalt aktivitetsstöd, anläggningsstöd, 
lönebidrag och stimulansbidrag. 
 

2. Vuxenförening - ska ha minst 20 medlemmar. Kan söka 
följande bidrag: stimulansbidrag. 

 

 

Följande föreningar kan inte registreras som 

bidragsberättigade: 
 
- Föreningar som bildats för att tillvarata gemensamma 

intressen typ fackliga och ekonomiska frågor, bostadsfrågor, 
skogsvård etc. 

 
- Skolföreningar och hem- och skolaföreningar. 
 
- Politiska vuxenorganisationer, då dessa erhåller annat 

kommunalt bidrag. 
 
- Hemvärnet och Lottakåren då dessa är en del av försvaret. 

(Om dessa organisationer bildar självständiga ungdoms-
föreningar kan dessa erhålla bidrag enligt normer för 
ungdomsföreningar). 

 
- Byalag, badföreningar, samfällighetsföreningar etc. (Om 

dessa föreningar bedriver verksamhet som gör att de kan 
jämställas med ungdomsföreningar kan eventuellt bidrag 
erhållas efter prövning från fall till fall). 
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Lokalt aktivitetsstöd 
 
Lokalt aktivitetsstöd är föreningens fria ekonomiska resurs. 
Bidragets storlek beror på aktiviteten i föreningen och utgår per 
mötesdeltagare. Bidraget stimulerar på så sätt till ökad aktivitet i 
föreningarna. 
 

Bestämmelser  
Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst 

- med minst fem deltagare i åldern 7-20 år. Ledare i 
bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. 

- som varar minst en timma. 

- som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, 
sektion, medlemsmöte eller motsvarande. 

- som genomförs av lokalavdelning. Bidrag utgår ej till aktivitet 
som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt 
samarbetsorgan. 

 
Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett 
aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst 
per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av 
dessa sammankomster. En grupp får ej ur redovisningssyn-
punkt delas i mindre grupper för erhållande av mer bidrag. 
     
Bidrag utgår ej till entrébelagda tävlingar eller kommersiella 
arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. 
Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i 
annan ordning. 
 

Ansökningsförfarande  
 
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare 
eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under 
sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för 
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flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att 
uppgifterna på närvarokorten är riktiga. 
 
Blankett för ansökan om bidrag skickas ut två gånger per år. 
Ansökningsblanketten är gemensam för såväl kommunalt som 
statligt aktivitetsstöd (Västsvenska Idrottsförbundet - VSIF).  
 

OBS! Endast idrottsföreningarna kan söka  

statligt aktivitetsstöd via VSIF. 
 
Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet 
bidragsberättigade sammankomster och totala antalet deltagare 
i dessa, överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på 
blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret).  
 
Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att upp-
gifterna på ansökningsblanketten är riktiga. En kopia behålls av 
föreningen och förvaras tillsammans med närvarokorten under 
minst 4 år. 
 
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att 
föreningen avstängs från bidrag. 
 

Ansökningstillfälle 15 februari och 15 augusti 
 

Bidrag Lokalt aktivitetsstöd utgår med 3 kronor 
per  mötesdeltagare, dock minst 5 och 
max 25 deltagare per sammankomst. 

 

Revision Vid varje ansökningstillfälle plockas 3-5  
föreningar ut för revision. Då ska 
föreningen uppvisa närvarokorten för den 
senaste ansökningsperioden. Revisionen 
sker i samarbete med VSIF. 
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Anläggningsstöd 
 

Föreningar som äger, arrenderar eller hyr anläggningar/lokaler 
kan söka anläggningsstöd.  
 
Vissa typer av anläggningar kan med fördel skötas av förenin-
gar. För att möjliggöra detta måste föreningarna få ekonomisk 
ersättning för driftskostnader samt vissa underhållskostnader. 
Arbetsinsatser vid anläggningarna förutsätts dock, så gott som 
uteslutande, vara ideella. Anläggningsstödets storlek är beroen-
de av de medel som Fritidsenheten har till sitt förfogande. 
 

Bestämmelser 
 
För att vara berättigad till anläggningsstöd ska minst 25% av 
föreningens totala medlemsantal vara mellan 7-20 år. 
Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet för barn 
och ungdomar, i eller på fastigheten/anläggningen. 
 
Fastigheten/anläggningen ska vara placerad i Stenungsunds 
kommun. 
 
Anläggningsstödet utgår endast efter särskild prövning från fall 
till fall. Förutsättning för att bidrag ska utgå är att planering, 
projektering, nybyggnation, tillbyggnation etc sker i samarbete 
med Fritidsenheten. 
 
Vid bidragsgivning ska anläggningens nyttjandegrad och 
betydelse för kommunens ungdoms- och fritidsverksamhet 
beaktas. Nyttjandet ska redovisas vid bidragsansökningen. I 
den mån anläggningen inte nyttjas fullt ut av den egna 
föreningen ska den kunna nyttjas av andra föreningar och 
skolor i kommunen.  
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Föreningen ska tillsätta en speciell styrelse, eller ett utskott, 
som ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Bokföring 
och bokslut ska vara skilda från föreningens övriga verksamhet. 
 
Anläggningsstödet är uppdelat i två delar: 
 

1.  Driftsbidrag 
 
Utbetalas halvårsvis till föreningen. Bidraget baseras på 
faktiska kostnader från senaste bokslut. Intäkter för förhyrning 
ska redovisas och dras av från driftskostnaderna. Åtskillnad 
görs på olika typer av uthyrning. Följande uthyrningsintäkter ska 
dras av från driftskostnaderna: 
 
a) Uthyrning till stadigvarande verksamhet. 
b) Uthyrning av stallplatser till privatryttare/privata hästägare. 
 
Fritidsenheten gör en bedömning av de olika uthyrningsintäk-
terna från fall till fall. 
 
Fritidsenheten har rätt att göra en bedömning och värdering av 
respektive anläggnings totala kostnader utifrån anläggningens 
storlek, verksamhetens art och omfattning etc. 
 

Bidragsgrundande driftskostnader: 
 
Uppvärmningskostnader, el, vatten, sotning, renhållning, räntor, 
försäkringar, arrendeavgifter, vägavgifter och kartframställning. 
 
Driftsbidraget kan ej överstiga underskott av anläggningen. 
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2.   Underhållsbidrag 
 
Utbetalas under verksamhetsårets första kvartal. Underhålls- 
och reparationsplan för anläggningen upprättas i samarbete 
med Fritidsenheten och Fastighetsavdelningen i samband med 
årlig besiktning av anläggningen. Bidrag till underhåll av vägar 
och parkeringsplatser utgår ej. En förutsättning för underhålls-
bidrag är att tidigare anmärkningar för vilka bidrag erhållits 
åtgärdats. 
 
Medel för mer omfattande underhåll och reparationer av 
anläggningen kan fonderas under flera år. Fonderade pengar 
får endast lyftas efter medgivande av Fritidsenheten. 
 
Underhållsbidraget fördelas efter den underhållsprioritering som 
upprättas i samband med den årliga besiktningen. Detta kan 
innebära att ett fåtal anläggningar prioriteras för större 
underhållsåtgärder. 
 

Ansökningstillfälle  15 augusti 
 

Följande bilagor ska   Bokslut från föregående verksam- 

bifogas:     hetsår för anläggningen. 
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Lönebidrag 

 
Kan utgå till barn- och ungdomsförening. Bidrag utgår för 
föreningens lönekostnader (inkl sociala avgifter). Prövning sker 
av Fritidsenheten i varje enskilt fall och bidragets storlek är 
beroende av budgeterade medel samt antalet inkomna 
ansökningar. 
 
Föreningar med omfattande och huvudsaklig verksamhet för 
åldersgruppen 7-20 år har prioritet. Fritidsenheten ser positivt 
på föreningar som samverkar om personal. 
 
Lönebidraget ska återsökas. Ansökan ska innefatta befattnings-
beskrivning, uppgift om lön samt information om handledare i 
föreningen. 
 
Hantering och administration av lönebidraget rekommenderas 
ske i samarbete mellan förening, VSIF och Fritidsenheten. 
Avtalet innebär att VSIF handlägger och administrerar 
lönehanteringen. 
 

Ansökningstillfälle:  Ska göras årligen. 


