
  

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den  17 juni 2015, § 160 

 

 

Riktlinjer för föreningsbidrag 
 

INLEDNING 
Avsikten med Ljusnarsbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och 

organisationer med säte i Ljusnarsbergs kommun. Syftet är att genom föreningslivet ge 

praktisk erfarenhet av hur en demokratisk organisation fungerar samt främja jämställdhet, 

integration, folkhälsa och skapa positiva fritidsmiljöer. Kommunens föreningsbidrag skall 

prioritera barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Ljusnarsbergs föreningsbidrag består av  

 

 Verksamhetsbidrag 

 Aktivitetsbidrag 

 Föreningslokalbidrag 

 Samlingslokalbidrag  
 

Riktlinjerna innehåller både allmänna bestämmelser och särskilda villkor för 

bidragsberättigade föreningar som måste uppfyllas för att kunna erhålla föreningsbidrag från 

Ljusnarsbergs kommun.   
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om riktlinjer för föreningsbidrag samt allmänna 

utskottet som tolkar och tillämpar riktlinjerna inom ramen för anvisade medel för gällande 

budgetår. Verkställighet, det vill säga beräkning och utbetalning av föreningsbidrag enligt 

riktlinjerna beslutas av tjänstemän via delegationsbeslut. Det åligger berörd tjänsteman att vid 

osäkerhet rörande tolkningen av riktlinjerna, hänskjuta ärendet till allmänna utskottet. 

 

För att vara bidragsberättigad förening i Ljusnarsbergs kommun måste följande punkter 

uppfyllas:  

 

 föreningen skall ha verksamhet och hemvist i Ljusnarsbergs kommun, 

 föreningen skall ha minst fem medlemmar. Förening som har verksamhet för åldrarna 

5-20 år anses vara barn- och ungdomsförening. Medlem är den som erlagt av 

föreningen fastställd avgift för senast avslutat verksamhetsår,  

 föreningen skall dela samhällets demokratiska värderingar,  

 föreningen skall demokratiskt ha valt en styrelse och ha antagit stadgar,  

 föreningens stadgar skall vara utformade enligt vedertagna demokratiska principer i 

Sverige,  

 föreningen skall vara öppen för alla människor, oavsett religion, ålder, kön, 

nationalitet, sexuella preferenser eller fysiska och psykiska förutsättningar.  
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Bidrag utgår inte till föreningar anslutna till elevföreningar, politiska föreningar, ekonomiska 

föreningar, eller supporterföreningar samt föreningar vars huvudsakliga uppgift är att 

tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen. Bidrag utgår ej till 

distrikts- eller riksförbund.  

 

I de fall summan av godkända ansökningar för verksamhets- och aktivitetsbidrag överstiger 

budgeterade medel, kan dessa riktlinjer frångås. I första hand skall verksamhetsbidrag till 

vuxenverksamhet minskas eller slopas. Vid de tillfällen då, trots avsteg från riktlinjerna, 

beräknad utbetalning överstiger budgeterade medel, skall kommunstyrelsen besluta i ärendet. 

 

Fria lokaler  
Kommunala lokaler/anläggningar, som schemalägges och/eller tillfälligt bokas, upplåtes 

hyresfritt till kommunens föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten får 

inte vara entrébelagd.  

 

GRANSKNING OCH ÅTERBETALNING 

Förening som ansöker om bidrag är skyldig att ställa underlag för bidragsansökan till 

förfogande för granskning, exempelvis räkenskapshandlingar, revisionshandlingar, 

medlemsmatrikel och närvarokort.  

 

Kommunstyrelsen och kommunrevisionen äger rätt att i samråd med föreningen granska 

underlaget för bidragsansökan och hur tilldelat bidrag förvaltas.  

  

Under felaktiga förutsättningar sökta och erhållna, liksom felaktigt använda bidrag, medför 

återbetalningsskyldighet.  

 

Ljusnarsbergs kommun förbehåller sig rätten att innehålla beviljade bidrag för förfallna och 

obetalda skulder till kommunen.  

 

ANSVARIGA I KOMMUNEN 

Kommunens bildningschef är kommunal kontaktperson gentemot föreningarna och ansvarar 

för att föreningarna inbjuds till förenings träff minst en gång per år. Ansvarig för 

administrationen av föreningsbidraget är bildningsavdelningen i samarbete med kanslienheten 

i kommunen. 

 

Bedömningen av vad som enligt villkoren för Föreningslokalbidrag utgör skälig kostnad, 

avgörs av bildningsavdelningen i samarbete med kanslienheten. Vid tveksamheter om vad 

som är att betrakta som skälig kostnad, beslutas detta av allmänna utskottet. 
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VERKSAMHETSBIDRAG 

Ändamål 
Syftet är att ge bidrag till allmänna kostnader för föreningsverksamhet exempelvis 

administration, lokalhyror, ledarutbildning eller dylikt. 
 

Villkor  
Årligt bidrag lämnas med 40 kronor för medlem i åldern 5-20 år som betalat minst 50 kronor i 

medlemsavgift och med 10 kronor för medlem över 20 års ålder som betalat minst 50 kronor i 

medlemsavgift och 90 kronor för familjekort som kostat minst 100 kronor. Bidraget kan högst 

bli 7 000 kronor per förening och år. Antalet medlemmar beräknas per den 31 december 

verksamhetsåret.  

 

Ansökan 

Ansökan görs på särskild blankett senast den 31 mars året efter verksamhetsåret. För sent 

inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. 

 

 
AKTIVITETSBIDRAG 

Ändamål 
Bidragets ändamål är att stimulera föreningsaktiviteter bland barn och ungdomar. 
 

Villkor  
Bidraget utgår för deltagare i åldrarna 5-20 år. 

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst: 

 med minst fem deltagare i åldern 5-20 år. Ledare som är 15-20 år får räknas som 

deltagare. 

 som omfattar minst 60 minuter. 

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

motsvarande. 

 som innehåller gemensam samling med någon form av instruktion. Träning kan 

därefter ske individuellt eller i grupp. En gemensam avslutning skall göras. 

 som genomförs av lokalavdelning. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas av 

riksorganisation, distrikt eller lokaltsamarbetsorgan. 

 

Vid varje sammankomst skall närvarokort föras, flickor och pojkar redovisas var för sig. 

Gruppledaren eller biträdande gruppledaren skall vara närvarande under sammankomsten och 

får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren skall 

intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga. Ordföranden och endera revisor eller kassör 

bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. För sent inkommen ansökan ger 

inte rätt till bidrag.  

 
Ansökan 

Bidrag lämnas för aktiviteter för åldersgrupperna 5–20 år med 25 kronor per sammankomst 

som varar minst en timme och har minst fem deltagare. Ledare som är i åldern 15–20 år får 

räknas som deltagare. Bidraget betalas två gånger om året och kan högst bli 8 000 kronor per 

halvår och 16 000 kronor per år. Ansökan görs på särskild blankett senast den 1 september för 

perioden januari-augusti innevarande år och den 1 mars för perioden juli-december året innan. 
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FÖRENINGSLOKALBIDRAG  
Ändamål 
Stödja föreningar med egen föreningslokal eller som hyr en föreningslokal. 

 

Villkor 
Bidrag kan utgå till drift av egen föreningslokal eller hyra av föreningslokal. En förutsättning 

för bidrag är att föreningen bedriver barn och ungdomsverksamhet. Bidraget utgår med högst 

80 procent av vad som av kommunen anses vara skälig kostnad. Bidraget kan högst bli  

8 000 kronor per förening och år. Förening som erhåller Samlingslokalbidrag kan ej erhålla 

Föreningslokalbidrag. 

 

Ansökan 

Ansökan görs på särskild blankett senast den 31 mars året efter verksamhetsåret. För sent 

inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. 

 
 

SAMLINGSLOKALBIDRAG  
Ändamål 
Stödja föreningar som äger samlingslokal som är öppen för alla. Samlingslokalen blir en 

mötesplats för olika typer av möten och verksamheter. 

 

Villkor 
Bidrag kan utgå till driften av föreningsägda samlingslokaler. En förutsättning för bidrag är 

att lokalerna skall kunna hyras för olika tillställningar av andra föreningar, organisationer 

eller privatpersoner. Bidraget, som begränsas av det budgeterade anslagets storlek, utgår med 

högst 80 procent av nettokostnaderna. Beräkningsunderlaget utgörs av kostnaderna för 

uppvärmning, el (hushållsel), vatten, sophämtning, sotning/rengöring och fastighetsförsäkring 

samt intäkterna av stadigvarande uthyrning av lägenheter och andra lokaler. Bidraget 

utbetalas till en (1) samlingslokal per ort i kommunen. Förening som erhåller 

Föreningslokalbidrag kan ej erhålla Samlingslokalbidrag. 

 

Ansökan 

Ansökan görs på särskild blankett senast den 1 juni året efter verksamhetsåret. För sent 

inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. 

 
 


