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Kultur- och fritidspolitisk inriktning för 
föreningsstöd 
Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen i dess strävan att skapa 

kultur- och fritidsaktiviteter för kommuninvånarna. Det är därför viktigt att kommunen på 

ett så rättvist, tydligt sätt som möjligt ger föreningarna ett bra stöd. 

Som grund för föreningsstöd gäller av kommunfullmäktige fattade beslut om 

verksamhetsmål samt bidragsbestämmelser för föreningsstöd och till förvaltningen tilldelade 

medel i årsbudget. Det stöd som föreningarna erhåller genom bidrag, subventionerade 

lokaler med mera ska på ett enkelt sätt kunna följas upp och utvärderas. 

 

Kommunens stöd till föreningarna sker på följande sätt: 

 Genom normerade och riktade bidrag

 Genom tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar

 Genom anordnande av utbildning, föreläsningar och konferenser

 Genom rådgivning och stöd

 Genom information till föreningarna om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, 

kommun, landsting och staten.

 
Bidragen är avsedda att täcka viss del av föreningens kostnader för den lokala verksamheten 

samt del av hyres- och driftkostnader av densamma. 

För att underlätta nyetablering av föreningsverksamheten kan nybildade föreningar erhålla 

stöd. – behandlas efter behov 

Riktat bidrag kan efter prövning lämnas i de fall det anses angeläget att stödja speciell 

verksamhet. 

Bidrag till förening som inte bedöms falla inom det ordinarie bidragssystemet eller är 

kontroversiell, beviljas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Föreningsstöd till kulturföreningar syftar till att stödja ett varierat kulturutbud och främja 

kulturell amatörverksamhet inom kommunen. 

Bidrag kan lämnas till kulturförenings verksamhet oavsett betalande medlems ålder men i 

övrigt enligt antagna riktlinjer för stöd till kulturverksamhet. 

Föreningsstöd till fritidsföreningar syftar i huvudsak till att gynna ett varierat utbud av 

ungdomsaktiviteter. 

 

Bidragsnivåer 
Det är en ambition att hålla föreningsbidragen på en förutsägbar och stabil nivå mellan åren. 

 

Detta dokument tar enbart upp principerna för bidragstilldelning. I ett separat dokument 

beslutas bidragsnivån, det vill säga vilka belopp eller procentandelar som lämnas i bidrag. 
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Allmänt 
Bidragsberättigad förening ska ha antagit stadgar, ha stadgeenligt vald styrelse och revisor, 

hålla årsmöte där verksamhets-, kassa-, revisionsberättelser föredras och godkänns. Förenings 

styrelse ska ha sitt säte i Essunga Kommun och föreningen bör vara ansluten till en 

riksorganisation. 

Föreningen ska i sin ansökan bifoga drog, tobaks, kränkningspolicy samt föreningens 

värdegrunder. 

Förening som erhåller föreningsstöd är skyldig att föra kassabok enligt bokföringslagens 

krav. 

För att vara berättigad till grundbidrag, anläggningsbidrag, hyresbidrag, investeringsbidrag 

och bidrag till samlingslokaler måste förening ha haft verksamhet i kommunen under minst 6 

månader. 

Förening som erhåller bidrag ska senast 30 april varje år inkomma med verksamhets- 

ekonomisk och revisionsberättelse. Detta görs lämpligen tillsammans med bidragsansökan, 

som har samma sista ansökningsdatum. 

Alla anslag utbetalas över post/bankgiro eller bankkonto, varför förening som önskar komma 

i fråga för bidrag måste ha sådant konto samt av skatteförvaltningen tilldelat 

organisationsnummer. 

Jävsförhållande mot styrelsen får inte förekomma. Inlämnande av felaktiga uppgifter kan 

medföra återbetalningsskyldighet. 

Förening som söker bidrag, är skyldig att vid anfordran låta bidragsgivande organ ta del av 

räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Missbruk av lämnande av riktiga uppgifter kan 

medföra att föreningen avstängs från fortsatt bidragsgivning. 

Förening som inte lämnat in ansökan eller kompletterande handlingar efter fastställt datum 

riskerar att inte att få bidrag. Om förening inkommit med ansökan för sent, kommer avdrag 

att göras på bidraget enligt följande: 
1–5 dagar för sent 20 % 

6–10 dagar för sent 35 % 

11–14 dagar för sent 50 % 
Senare Inget bidrag utgår 

Medlem 
Med medlem menas, ur bidragssynpunkt, person som är matrikelförd i föreningen, erlagt 

beslutad medlemsavgift, samt i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt föreningens stadgar. 

Undantag kan göras för enskild medlem utanför kommunen, om det kan styrkas att 

vederbörande regelbundet deltar i den sökande föreningens verksamhet inom kommunen. 

Dock bör 75 procent av en förenings medlemsantal vara folkbokförd inom kommunen för att 

föreningen ska vara fullt bidragsberättigad. Till föreningar som har medlemmar i flera 

kommuner utbetalas bidrag enligt nedan: 

1. Föreningar med medlemmar från fler än en kommun söker bidrag från den kommun där 

föreningen har sitt säte och sin anläggning (moderkommunen) och att de då anger hur 

medlemsantalet fördelar sig mellan olika kommuner i angivna bidragsåldrar. 
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2. Att det medlemsbaserade bidraget betalas av respektive kommun till föreningen efter 

antalet medlemmar som är mantalsskrivna i resp. kommun och efter den egna 

bidragsnormen. För ”strömedlemmar” från ytterligare andra kommuner svarar 

moderkommunen. 

3. Att som undre gräns vid fördelning av medlemsantal tillämpa gränsen 10 medlemmar. 

Uppgår medlemsantalet inte till detta från annan kommun ansvarar moderkommunen för 

hela medlemsbaserade bidraget. 

4. Att övriga bidrag: bidrag till anläggningar, aktivitetsstöd och utbildningsbidrag söks och 

bekostas av moderkommunen 

Som bidragsberättigad medlem räknas inte medlem av tillfällig natur. Exempel på icke 

bidragsgrundande medlem: Den som enbart deltar i öppen verksamhet samt person som löst 

medlemskort vid entré till arrangemang som exempelvis dans, film, teater, match och 

liknande. 

Medlem ska årligen erlägga medlemsavgift till föreningen med lägst 25 kronor för 

åldersgrupper under 18 år och minst 50 kronor för åldersgrupper över 18 år. För stora familjer 

och där alla är medlemmar i samma förening kan familjeavgift införas där ett subventionerat 

pris tillämpas. 

 

Bidrag lämnas inte till 
 Förening som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från svenska 

kyrkan eller annan kommunal förvaltning

 Intresseorganisationer såsom fackförening, företagsförening, villaförening, 
hyresgästförening och liknande

 Insamlings- och stödorganisationer – undantag kan komma att göras och bedöms vid 

ansökan

 Skol- och föräldraförening.

 
Upplysningar lämnas på telefon 0512-570 46. 
 

 

Ansökningar Essunga kommuns hemsida: 

www.essunga.se under rubriken  ”Uppleva & göra”/föreningsliv

Sista ansökningsdatum: 

Aktivitetsstöd: 25 februari och 25 augusti,   

Övriga föreningsbidrag: 30 april, 31 maj 

Startbidrag och Ledarutbildningsbidrag: söks löpande 

http://www.essunga.se/
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Föreningsstöd till ungdomsföreningar 

Aktivitetsbidrag 

Ändamål 

Syftet med detta bidrag är att gynna verksamheter med mycket aktivitet och många 

deltagare. 
 

Villkor 

Berättigad till bidrag är inom Essunga kommun verksam förening med minst 15 medlemmar 

i åldrarna 7–20 år. Bidraget avser komplettera det statliga aktivitetsstödet. Förening ska 

genom närvaroförteckning kunna styrka att medlem deltagit i planerad verksamhet. 

Av närvaroförteckningen skall framgå medlems namn och födelseår. 

Bidrag lämnas dels som ett bidrag per sammankomst, dels som ett bidrag per deltagare. Det 

kan aldrig lämnas ersättning för mer än 30 deltagare per sammankomst. 

När det gäller funktionsnedsatta lämnas en högre summa per sammankomst, men inget 

bidrag  per deltagare. 
 

Bidragsberättigad sammankomst 

En aktivitet med minst 3 deltagare i åldern 7–20 år som deltagit i en aktivitet minst 60 

minuter. 

OBS! En deltagare får endast räknas en gång per dag. 

Undantag görs för funktionsnedsatta där en lägre deltagargräns än den för övriga 

föreningar godkänns. Vid funktionsnedsatta gäller att en deltagare räcker för en godkänd 

aktivitet, två deltagare = två aktiviteter. Bidraget lämnas till arrangerande förening och 

redovisning  sker genom inlämnandet av närvarolistor. Bidraget skall avräknas från de 

deltagaravgifter som tas för verksamheten. En sammankomst inom Parasport skall pågå 

minst 30 minuter. 

Verksamheten ska vara öppen för alla kommuninvånare. Föreningen bör vara ansluten till 

riksorganisation som är berättigad till statsbidrag för sin centrala verksamhet. Särskild 

prövning kan göras av Kommunstyrelsens arbetsutskott när förening inte tillhör någon 

riksorganisation. 

Förening ska förvara medlemsmatrikel under minst 4 år efter verksamhetsårets utgång. 
 

Ansökan 

1. Ansökningsförfarande 

Ansökan lämnas till kommunen via e-tjänst. 
 

2. Redovisningsperioder 

 1/1–30/6 med ansökningsdatum senast den 25/8

 1/7–31/12 med ansökningsdatum senast den 25/2.
Förening kan anmäla önskemål om att ansöka om aktivitetsstöd endast en gång per år. 

Ansökan för hela det föregående året skall i så fall inkomma senast den 25/2 och önskemål 

om detta förfarande skall anmälas till kommunen senast 31/12 före det år som ansökan 

avser. 
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Bidrag 

Bidrag lämnas med x kronor per sammankomst samt med x kronor per deltagare i 

sammankomsten. 
 

Övrigt 

Bidrag beviljas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Grundbidrag till föreningar inom fritidsområdet 

Ändamål 

Bidrag är avsett för föreningarnas administrativa kostnader och skall utgöra en 

grundtrygghet för föreningens verksamhet. 
 

Villkor 

Bidrag utbetalas endast till förening som bedriver verksamhet inom kommunen och vars 

medlemmar är folkbokförda inom densamma. Se sid. 2 ”undantag”. 
 

Bidrag 

x kronor per medlem till och med 25 år, belopp under 250 kronor utbetalas inte. 
 

Ansökan 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april och ska avse senaste verksamhetsår. 

Ansökan via e-tjänst. 
 

Övrigt 

Bidrag beviljas av Kommunstyrelsen arbetsutskott. Bidrag kan inte lämnas från olika 

kommunala instanser  för samma ändamål. 
 

Grundbidrag till föreningar inom kulturområdet 

Ändamål 

Bidrag syftar till att stödja ett varierat kulturutbud samt främja kulturell verksamhet inom 

kommunen. De kommunala bidragen avser vara ett ekonomiskt stöd. Medlemmarna skall 

själva bidra till föreningens ekonomi genom erläggande av medlemsavgift. 
 

Villkor 

För att vara bidragsberättigad ska föreningen eller organisationen vara verksam inom kultur- 

och folkbildningsområdet. En förutsättning för att bidrag ska utbetalas är att den verksamhet 

man söker till är offentlig och öppen för alla. Enskilda personer och företag kan inte erhålla 

bidrag. Bidrag ges inte till föreningar som drivs i kommersiellt syfte. 
 

Bidrag 

Ett grundbidrag utbetalas till kulturella föreningar. I det fall andelen medlemmar 

mantalsskrivna i annan kommun överstiger 25 procent kan bidraget komma att reduceras. 
 

Ansökan 

Ansökan jämte verksamhetsberättelse-, resultat- och revisionsberättelse ska vara kommunen 

tillhanda senast 30 april. Ansökan görs via e-tjänst. 
 

Övrigt 

Bidrag beviljas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bidrag kan inte lämnas från 

olika kommunala  instanser för samma ändamål. 
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Anläggningsbidrag 

Ändamål 

Bidrag avser att stödja förening som förvaltar anläggning vilken regelbundet utnyttjas för 

barn- och ungdomsverksamhet. 

Anläggningsbidraget delas upp i ett skötselbidrag och ett driftbidrag. 
 

Villkor 

För att driftbidrag ska lämnas krävs att föreningen helt svarar för anläggningens drift och 

underhållskostnader samt att anläggningen är belägen i Essunga Kommun. 
 

Bidrag 

1. Skötselbidrag lämnas för t ex fotbollsplaner, elljusspår, ridhus etc. enligt fastställda 

belopp. 

2. Till förening som äger eller nyttjar anläggning som brukas för regelbunden ungdoms- 

verksamhet lämnas driftbidrag för verifierade kostnader enligt följande: 

 Brandförsäkring

 El - energi

 Bränsle och sotning

 Vatten- och avloppsavgift

 Fastighetsskatt

 Sophämtningsavgift

 Räntekostnader

 Hyreskostnader

Bidrag lämnas med x kronor per medlem 7–25 år, dock max x procent av godkända 

kostnader. 
 

Ansökan 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april och ska avse kostnader för 

senaste verksamhetsår. Ansökan görs via e-tjänst. 

Sökande är skyldig att vid begäran visa vederbörliga verifikationer. 
 

Övrigt 

Bidrag beviljas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bidrag kan inte lämnas från olika 

kommunala instanser för  samma ändamål. 
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Ledarutbildningsbidrag 

Ändamål 

Bidraget avser att stimulera ledarutbildning. 
 

Villkor 

1. Ledarutbildningsbidrag kan efter skälighetsprövning tilldelas förening för ledare från 

14 år och uppåt, som deltagit i för ledare speciellt upplagd utbildning. Vid utdelning 

av bidraget tas hänsyn till bland annat om sökanden tjänstgjort inom 

ungdomsorganisation inom kommunen, som oavlönad ledare eller funktionär samt 

om sökanden eller annan organisation kan lämna bidrag till kostnaderna. 

2. För samma ledare kan bidrag sökas högst 2 gånger per år. 

3. För deltagare i kurser överstigande 2 dagar lämnas bidrag för högst 3 deltagare per gång. 

4. Förening har rätt att erhålla bidrag för kurskostnader i relation till sitt 

medlemsantal. Sålunda kan förening erhålla kursbidrag för en ledare för varje 

påbörjat tiotal medlemmar. 

5. Sådan utbildning där vederbörande efter utbildning kan förväntas erhålla 

ekonomisk vinning av genomgången utbildning är inte bidragsberättigad. 
 

Bidrag 

Bidrag kan lämnas med x procent av kostnaderna, dock högst x kronor per ledare och 

kurs. För kurskostnader understigande 250 kronor utgår inte bidrag. 

Vid prövning beaktas kostnaderna för kursavgift, resekostnader - där vid bilåkning 

det kommunala resereglementet tillämpas (billigaste färdsätt skall dock alltid 

användas). 
 

Ansökan 

Ansökan via e-tjänst, innehållande styrkta kostnadsuppgifter, kursintyg och 

kursprogram insändes till kommunen senast 3 månader efter kurstidens slut.  

 
Övrigt 
 

Bidrag beviljas av Kultur- och fritidschef. Bidrag kan inte lämnas från olika 

kommunala instanser för samma ändamål. 
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Övriga bidrag 

Bidrag till bygdegårdsföreningar/samlingslokaler 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja de föreningar som äger bygdegårdar/samlingslokaler vilka 

regelbundet upplåts till allmänna ändamål. 

Lokalerna ska ha en hög tillgänglighet. Om så ej är fallet kan bidraget komma att reduceras. 
 

Villkor 

Anläggningar ska vara belägna inom Essunga kommun och uppfylla de av räddningstjänsten 

ställda kriterier för godkännande av samlingslokal. 
 

Bidrag 

Förening som äger samlingslokal utgår bidrag för verifierade kostnader enligt följande: 

 Brandförsäkring

 El - energi

 Bränsle och sotning

 Vatten- och avloppsavgift

 Fastighetsskatt

 Sophämtningsavgift.

Bidraget lämnas som x kronor per m2 maximerat till x procent av de kostnader som 

kommunstyrelsen har godkänt. 
 

Ansökan 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april och skall avse kostnader för senaste 

verksamhetsår. Ansökan via e-tjänst. 

Sökande är skyldig att vid begäran visa vederbörliga verifikationer. 
 

Övrigt 

Bidrag beviljas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bidrag kan inte utgå från olika 

kommunala instanser för samma ändamål.  
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Bidrag till kostnadskrävande 
projekt/investeringsbidrag/tillgänglighetsbidrag 

 
Ändamål 

De föreningar som är berättigade till kommunalt bidrag kan erhålla 

investeringsbidrag/tillgänglighetsbidrag för upprustning, ny- till- eller ombyggnad. 

Ansökningar i energibesparande syfte eller för investeringar som ökar tillgängligheten 

prioriteras. 

 

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 

lokal/anläggning som ägs eller långtidsförhyrs av förening. 

Bidraget kan också utgå för om- och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/ 

utrustning som ägs av föreningen och som bedöms angelägen för verksamheten. 
 

Bidragsregler 

Storleken på bidraget prövas i varje enskilt fall. För samtliga arbeten gäller, att ansökan om 

bidrag ska vara inlämnad innan arbetena påbörjas. 

 

Det utgår normalt 25 procent av den totala investeringskostnaden i bidrag max 100 000 

kronor, men undantag kan göras. Ingen minisumma. 

Föreningarna ska, för att vara berättigade till kommunalt investeringsbidrag, söka statligt 

eller om möjligt, andra stöd om gällande förordningar är tillämpliga. Har sådant bidrag 

beviljats ska motsvarande belopp dras från den aktuella ansökan som inkommit till 

Essunga kommun. 

 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

 

 Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet.

 Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens 

genomförande och utveckling.

 Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers 

utnyttjande och funktion, funktionsnedsättning tillgänglighet.

 Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag 
skall utgå.

 Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader 

och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar.

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.

 Jämställdhetsskapande åtgärder.

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen.

 Uppföljning hur det ser ut historiskt sett samt jämförelse centralort/landsbygd

Om föreningen fått investeringsbidrag under de senaste 3 åren, eller om man fått bidrag 

för samma ändamål. 
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Ansökan 

Ansökan ska inlämnas och igångsättningstillstånd erhållas innan arbetet påbörjas. Tillåtelse 

att få påbörja arbetet, innebär dock inte ett ställningstagande om bidrag ska utgå eller inte. 

Vid budgetbehandlingen upptas ärendena i den ordning de inkommit. För att komma med i 

denna behandling måste ansökningshandlingar i regel vara inlämnade senast den 30 april 

året innan medel kan anslås. 

Ansökan görs via e-tjänst. Ansökan skall i regel åtföljas av följande handlingar: 

 En kortfattad beskrivning över den planerade byggnationen och syftet med den 

verksamhet som kommer att bedrivas där.

 Ritningar och i förekommande fall arbetsbeskrivningar.

 Noggrann kostnadsberäkning uppgjord av därtill kompetent person.

 Finansieringsplan utvisande hur kostnadsberäkningens slutsumma är avsedd att täckas. 

Hit räknas frivilligt arbete som kommer att utföras av föreningens medlemmar.

Ansökningarna behandlas av Kommunstyrelsen enligt följande: 

 Om angivna bidragsregler är uppfyllda och om medel för 

investeringsbidrag/tillgänglighetsbidrag finns beviljas ansökan.

 Om anslagna medel är förbrukade skall Kommunstyrelsen arbetsutskott, om 

föreningen så önskar   hänskjuta ärendet till prövning i kommande budgetbehandling.
 

Utbetalning 

Utbetalning sker efter det att arbetet slutförts och efter besiktning. Delutbetalningar under 

pågående arbete kan göras efter besiktning. 
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Bidrag till studieförbundens lokala organisationer 

Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning ansluten till av Folkbildningsrådet godkänt 

studieförbund samt SISU (Studieförbundet Idrottsutbildarna), som har självständig 

ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen. 

Bidragets storlek är beroende av det belopp kommunfullmäktige årligen anvisar för 

ändamålet. Bidragets fördelning sker enligt Folkbildningsrådets rekommendation. Vid 

bidragsfördelningen räknas SISU som ett studieförbund. 
 

Syfte 

Kommunens syfte med bidrag till folkbildningsarbetet är att främja och fördjupa ett 

demokratiskt samhällsliv. 

 

Kommunen vill genom bidrag till studieförbunden: 

 stimulera och stödja ett fritt och folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete

 förbättra möjligheten till fritt och frivilligt kunskapssökande och kunskapsutveckling. I 
samarbete stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna 

livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar

 ge förutsättningar för mångfald och ideologisk pluralism i kunskapsutveckling och för ett 

övergripande folkbildningsarbete.

Som grund för bidragsgivning gäller i princip Folkbildningsrådets antagna regler, bidrag till 

studieförbunden. 

De lokala studieförbunden disponerar fritt över erhållet bidrag för att utveckla 

bidragsgrundande folkbildningsarbete. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin 

verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet, kan bidraget 

omprövas. Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år bör kommunen 

ompröva beslutet att det studieförbundet ska erhålla grundbidrag. 
 

Ansökan och redovisning 

För att erhålla kommunalt bidrag ska varje år inlämnas de handlingar kommunen bestämt. 

 Senast 31 december: Varje studieförbundsenhet skall lämna verksamhets- och 

utvärderingsplan.

 Senast 31 maj: Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över genomförd 

verksamhet i kommunen samt underskrivna så kallade kommunintyg.

Bidragen utbetalas under juni månad. 
 

 

Övrigt 

Bidrag beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bidrag kan inte lämnas från 

olika kommunala  instanser för samma ändamål. 
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