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1 Riktlinjer för föreningsbidrag 
(Ersätter KF § 110, 2008-11-25) 

1.1 Inledning 

Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att erbjuda ett varierat och 
tillgängligt fritids- och kulturliv. De horisontella perspektiven som ska 
genomsyra arbetet är;  

 ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

 inkludering  

 jämställdhet 

 tillgänglighet   

 trygghet  
 
I Folkhälsoplan1 finns ett övergripande folkhälsomål, ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Kristinehamns kommun” Syftet med 
gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag är att de ska bidra till ökad 
måluppfyllelse samt stödja och stimulera föreningslivet. 
 

1.2 Allmänna villkor för att föreningar ska kunna få 

föreningsbidrag: 

 Föreningen ska vara ideell, genomföra sin verksamhet och vara 
registrerad i Kristinehamn. Särskilda villkor gäller för föreningar som 
bedriver verksamhet i flera kommuner (se punkt 1.6). Vid registrering 
ska en kopia av ett intyg på föreningens organisationsnummer lämnas 
till kommunen. 

 Minst 51 % av medlemmarna i föreningen ska vara bosatta i 
kommunen.  

 Idrottsföreningar ska tillhöra Riksidrottsförbundet. 

 Styrelsen ska till minst två tredjedelar vara bosatt i kommunen och 
sträva efter att ha en jämn könsfördelning.  

 Föreningen ska vara öppen för alla och vara uppbyggd och fungera 
enligt demokratiska principer. 

 Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka alla former av 
kränkningar och all form av diskriminering. 

 Föreningen ska aktivt arbeta integrationsfrämjande. 

 Föreningen ska ha en policy och en handlingsplan gällande alkohol, 
narkotika, dopning och tobak. Förening med barn- och 
ungdomsverksamhet ska tydligt ta avstånd från alkohol, narkotika, 
dopning och tobak och bedriva en verksamhet fritt från detta. 

 Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska vägledas av FN:s 
barnkonvention. 

 Alla idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet skall arbeta 
enligt Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom 
idrotten.  

 Föreningar ska ha rutiner för att förebygga övergrepp mot barn och 
unga. 

 Föreningar som får föreningsbidrag från Kristinehamns kommun ska, i 
mesta möjliga mån, visa upp sin verksamhet under en Föreningsdag 
samt stödja kommunen vid olika arrangemang. 

                                                      
1 KF § 34, 2016-03-22 
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 Föreningen ska ha en egen ekonomi som omfattar medlemsavgifter. 

 Föreningen ska ha minst 10 medlemmar. 

 Bidrag betalas bara ut till föreningens bank- eller plusgiro. 

 Som medlem räknas den som har betalt föreningens fastställda 
medlemsavgift för senast avslutat verksamhetsår. 

 Som bidragsberättigad medlem räknas den som: betalt medlemsavgift 
och är registrerad i föreningens medlemsregister. 

1.3 Ansökan 

Ansökan om föreningsbidrag ska göras: 

 av föreningens ordinarie styrelse eller av styrelsen utsedd representant 

 med ordförandes samt kassörens underskrifter och med uppgift om en 
kontaktperson i föreningen 

 på en särskild ansökningsblankett eller e-tjänst (som tillhandahålls av 
kommunen). 

 på det sätt och vid den tidpunkt som anges för respektive 
bidragskategori 

 
Bidragsansökan skickas till föreningssamordnaren. Till ansökan ska följande 
handlingar, godkända av föreningens årsmöte, bifogas: 

 verksamhetsberättelse från föregående år 

 senaste årsmötesprotokoll 

 senast reviderade bokslut 

 kommande års verksamhetsplan och budget 

 senaste revisionsberättelse 

 stadgar och protokoll som visar vilka som är firmatecknare för 
föreningen. 
 

Senast i samband med ansökan om föreningsbidrag ska föreningen uppdatera 
efterfrågade uppgifter i Kristinehamns kommuns föreningsregister.  
 
Bidrag för en och samma verksamhet/arrangemang beviljas endast en gång och 
kan bara sökas av den förening som genomfört verksamheten. Vid 
samarrangemang kan endast en av arrangörerna söka bidrag. 
 

1.4 Prövning av ansökan 

Föreningssamordnaren, tillsammans med föreningsrådet, äger rätt att hos 
bidragssökanden kontrollera de handlingar som är av betydelse för prövning av 
ansökan. Föreningen är skyldig att visa upp efterfrågade handlingar. Eventuell 
granskning sker med hänsyn till medlemmarnas personliga integritet.  
 
En förening som avsiktligen uppger felaktiga uppgifter kan nekas bidrag. Om 
föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan kommunen kräva tillbaka 
redan utbetalt bidrag alternativt avvakta med utbetalning av beviljat bidrag. 
Tolkningsförbehåll och tillämpning av dessa bidragsregler avgörs av 
Kristinehamns kommun 

1.5 Uppföljning och redovisning 

En årlig dialog ska, i mesta möjliga mån, föras mellan föreningen och 
kommunen med syfte att ge ökad kunskap om föreningens verksamhet.  
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1.6 Verksamhet i flera kommuner 

Föreningar som bedriver verksamhet i flera kommuner ska informera om detta 
i sin ansökan och kan efter särskild prövning beviljas bidrag i Kristinehamns 
kommun. 

1.7 Religiös verksamhet 

Religiösa föreningar kan söka bidrag för verksamhet som inte är religiös. Till 
religiös verksamhet räknas bl.a. mässor, gudstjänster, ceremonier, 
högtidsfirande och religiös undervisning. Tolkningsförbehåll av vad icke religiös 
verksamhet innebär avgörs av Kristinehamns kommun. 

1.8 Villkorade bidrag 

Kristinehamn kommun kan vid beviljande av bidrag, komma att kräva en 
motprestation av föreningen för att bidraget ska kunna lämnas. Dessa villkor 
ska, vid ansökan tydligt beskrivas av kommunen och skriftligen godkännas av 
föreningens styrelse och undertecknas av föreningens ordförande, eller av 
styrelsen utsedd representant, och av kommunen utsedd representant. Om 
villkoren för bidrag inte uppfylls kan kommunen komma att kräva tillbaka 
utbetalda bidrag. 
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2 Kommunens organisation 
 

2.1 Föreningsanslag 

Kommunledningsförvaltningens administrativa avdelning sammanställer 
nämndernas begäran om anslag och lämnar förslag till kommunstyrelsen som 
beslutar och fördelar anslaget mellan nämnderna. 
 

2.2 Föreningssamordnare 

Föreningssamordnaren ansvarar för att samordna kommunens arbete med 
föreningslivet och ska fungera som en länk mellan kommunen och 
föreningarna, allmänheten och näringslivet.  
 
Föreningssamordnaren ska informera, utbilda och stödja föreningarna.  
 
Föreningssamordnaren är ordförande i Föreningsrådet. 
 

2.3 De kommunala nämnderna 

Respektive nämnd handlägger och beslutar om föreningsbidrag inom ramen för 
tilldelat anslag. Uppföljning och kontakt med föreningarna sker i samverkan 
med föreningssamordnaren. 
 

2.4 Föreningsråd 

Föreningssamordnaren är ordförande och leder föreningsrådet. 
Föreningsrådet har till uppgift att följa upp och utvärdera den 
kommungemensamma planen för föreningsbidrag samt, utifrån gällande 
dokumentstruktur, aktualitetspröva den kommungemensamma planen för 
föreningsbidrag till föreningar i Kristinehamns kommun. 
Föreningsrådet ger förslag till fördelning av föreningsbidrag mellan nämnderna. 
 
Tillsammans med föreningssamordnaren ska föreningsrådet också handlägga 
och ta beslut om ansökningar som kan sökas av ”övriga föreningar” samt 
ansökningar inom ramen för startbidrag och organiserad spontanidrott. 
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3 Bidragsberättigade föreningar 
 
Kristinehamns kommun ger föreningsbidrag till; 

 Föreningar med verksamhet för barn- och ungdomar 1-25 år 

 Föreningar med verksamhet för personer med behov av särskilt stöd 

 Föreningar med verksamhet för pensionärer 

 Föreningar med kulturverksamhet 

 Föreningar med social verksamhet 

 Övriga föreningar 

3.1 Bidragsformer 

Föreningens typ av verksamhet avgör vilka bidrag som föreningen kan söka. 
Grundkravet för alla bidrag är att de kan sökas av föreningar i Kristinehamns 
kommun som uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag. 

3.2 Idrottsföreningar 

Föreningar kan söka: 

 Verksamhetsbidrag. 
Bidraget syftar till att ge föreningen en grundtrygghet för verksamheter, som 
den bedriver för barn och ungdomar 7-25 år. 
Bidraget utgår med ett fast belopp för varje aktiv ungdom boende i 
Kristinehamns kommun, enligt trappstegsmodellen. Med aktiva ungdomar 7-25 
år menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 tillfällen det 
senaste verksamhetsåret. 
Vid anmodan skall föreningen kunna uppvisa närvarokorten samt en 
medlemsförteckning innehållande namn, adress och telefonnummer. De 
redovisade uppgifterna kontrolleras genom stickprov. 
Bidrag 
10 - 100 medlemmar 55 kr/medlem och år 
101 - 200 medlemmar 45 kr/medlem och år 
200 - och uppåt 25 kr/medlem och år 
Ansökan skall avse föreningens senaste verksamhetsår.  
Ansökan lämnas en gång per år senast den 25 februari eller 25 augusti 
beroende på föreningens verksamhetsår.  
 

 Lokalt aktivitetsstöd  
Lokalt aktivitetsstöd utgår för antal aktivitetstillfällen per deltagare i åldern 7-25 
år. 
Bidraget utgår med ett fast belopp för varje aktiv ungdom boende i 
Kristinehamns kommun, enligt trappstegsmodellen. Med aktiva ungdomar 7-25 
år menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 tillfällen det 
senaste verksamhetsåret. Vid anmodan skall föreningen kunna uppvisa 
närvarokort samt en medlemsförteckning innehållande namn, adress och 
telefonnummer. De redovisade uppgifterna kontrolleras genom stickprov. 
Bidrag 
7-25 år flickor och pojkar 4 kr 
 
Ansökan lämnas en gång per år senast den 25 februari eller 25 augusti 
beroende på föreningens verksamhetsår.  
 

 Arrangemangsbidrag 
Arrangemangsbidrag kan sökas av föreningar i Kristinehamns kommun som 
uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag. 
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Ansökan ska göras på anvisad ansökningsblankett, senast 4 veckor innan. 
Redovisning av arrangemanget ska ske på anvisad blankett, senast 2 månader 
efter genomfört arrangemang. 
Föreningar som arrangerar verksamhet för allmänheten har möjlighet att få 
bidrag både för kulturarrangemang, som exempelvis teaterföreställningar, 
konserter eller festivaler, och för idrottstävlingar eller andra arrangemang. 
Föreningar kan även få bidrag för anordnande av utbildningar, konferenser eller 
föreläsningar. 
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: 
I vilken utsträckning arrangemanget/arrangemangen uppfyller de allmänna 
villkoren för föreningsbidrag i Kristinehamn. 
 
Kristinehamns kommun förbehåller sig rätten att göra bedömningen av 
ovanstående kriterier. Kommunens beslut kan inte överklagas. 
 

 Anläggningsbidrag 
Föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar för 
ungdomsverksamhet eller anläggningar som främjar allmänheten kan söka 
driftbidrag. 
Bidrag 
Bidragets storlek bestäms av tekniska nämnden. Vid bedömningen tas hänsyn 
till anläggningens storlek, standard, skötsel och nyttjande. 
Ansökan görs en gång per år senast 25 februari. 
 

 Utbildningsbidrag 
Utbildningsbidrag beviljas förening för de medlemmar som deltar i 
ungdomsledarutbildning, som är anordnad av riks- eller distriktsorganisation 
samt för utbildning, som på förhand är godkänd av tekniska nämnden.  
 
För att vara bidragsberättigad skall en kursdag omfatta minst 5 lektionstimmar. 
En lektionstimme = 40 min.  
Medlem som deltar i utbildningen ska ha fyllt 15 år.  
Bidrag  
Verklig kostnad, dock högst 250 kr/utbildningsdag och deltagare. Bidraget är 
maximerat enligt nedanstående:  
Antal aktiva ungdomar Maximerat belopp  
10 – 40, 5 000/år och förening  
40 – 100, 8 000/år och förening  
101 - och uppåt, 10 000/år och förening  
Med aktiva ungdomar (7-25 år) menas de som deltagit i föreningens verksamhet 
vid minst 10 tillfällen det senaste verksamhetsåret.  
Ansökan  
Ansökan ska lämnas senast tre månader efter utbildningens slut.  
Till ansökan ska bifogas intyg om genomgången utbildning, utfärdat av 
utbildningsledningen samt utbildningsprogram.  
Ansökan görs av föreningen och inte av enskild person. 
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3.3 Kulturföreningar 

Kulturföreningar kan söka 
 

 Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som bedriver publika/offentliga 
kulturaktiviteter fastställda i en verksamhetsplan för ett år. Exempel kan vara 
hembygds- och kulturföreningar eller föreningar med verksamhet som kan 
jämställas med dessa. 
Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt på 
föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. Ansökan senast 1 
december. 
 

 Arrangemangsbidrag 
Arrangemangsbidrag kan sökas av föreningar i Kristinehamns kommun som 
uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag. 
Ansökan ska göras på anvisad ansökningsblankett, senast 4 veckor innan. 
Redovisning av arrangemanget ska ske på anvisad blankett, senast 2 månader 
efter genomfört arrangemang. 
Föreningar som arrangerar verksamhet för allmänheten har möjlighet att få 
bidrag både för kulturarrangemang, som exempelvis teaterföreställningar, 
konserter eller festivaler, och för idrottstävlingar eller andra arrangemang. 
Föreningar kan även få bidrag för anordnande av utbildningar, konferenser eller 
föreläsningar. 
Inom ramen för arrangemangsbidrag kan även utbildningsbidrag erhållas för 
förening och de medlemmar som deltar i ungdomsledarutbildning, som är 
anordnad av riks- eller distriktsorganisation samt för utbildning, som på 
förhand är godkänd av respektive nämnd. 
 
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: 
I vilken utsträckning arrangemanget/arrangemangen uppfyller de allmänna 
villkoren för föreningsbidrag i Kristinehamn. 
 
Kristinehamns kommun förbehåller sig rätten att göra bedömningen av 
ovanstående kriterier. Kommunens beslut kan inte överklagas. 
 

 Kulturprojektstöd 
Kulturprojektstöd kan ges till föreningar, grupper på enskilt initiativ och  
organisationer som står utanför föreningslivet som vill genomföra ett 
kulturprojekt i Kristinehamn. 
Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets 
genomförande. 
Stödet ska stimulera till utveckling och förnyelse i kulturlivet. 
 

 Ungdomsstipendium 
Kristinehamns kommun delar varje år ut fyra ungdomsstipendier. Stipendierna 
har till syfte att: 
o årligen stimulera och uppmärksamma ambitiösa barn och ungdomar inom 

idrottslig och kulturell verksamhet. 
o utgöra ett ekonomiskt stöd till fortsatt träning, förkovran och utveckling 

inom de verksamheter som stipendiaterna utövar. 
Stipendiemottagarna ska vara i åldern 7-18 år, aktiva och skrivna i 
Kristinehamns kommun. 
Stipendierna utgör årligen 4 x 5 000 kronor och delas ut till två ungdomar 
aktiva inom idrottslig verksamhet och två inom kulturell verksamhet. 
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Ansökan/nominering ska göras på särskild blankett, som finns hos 
kultursamordnaren och www.kristinehamn.se. 
Kulturnämnden beslutar om sista ansökningsdatum på sitt 
septembersammanträdet. 
 

 Kulturstipendium 
Kristinehamns kommun delar varje år ut ett kulturstipendium till en person 
eller förening som har utfört värdefulla insatser för kulturen i Kristinehamns 
kommun. 
Stipendiet kan även delas ut som stöd till fortbildning inom kulturområdet. 
Stipendier utdelas till person eller sammanslutning som är verksam i 
Kristinehamns kommun eller till person som är född eller har varit aktiv i 
kommunen. 
Stipendiesumman uppgår årligen till 25 000 kronor.  
Ansökan/nominering ska göras på särskild blankett, som finns hos 
kultursamordnaren och www.kristinehamn.se. 
ww.kristinehamn.se 

3.4 Föreningar för personer med behov av särskilt stöd 

Föreningar för personer med behov av särskilt stöd (personer med 
diagnosticerad funktionsnedsättning) kan söka: 

 Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet för 
funktionshindrade. Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet 
det gäller, samt på föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. 
Stödet baseras också på antalet medlemmar i föreningen samt storleken på 
föreningens verksamhet. 
 

 Arrangemangsbidrag 
Arrangemangsbidrag kan sökas av föreningar i Kristinehamns kommun som 
uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag. 
Ansökan ska göras på anvisad ansökningsblankett, senast 4 veckor innan. 
Redovisning av arrangemanget ska ske på anvisad blankett, senast 2 månader 
efter genomfört arrangemang. 
Föreningar som arrangerar verksamhet för allmänheten har möjlighet att få 
bidrag både för kulturarrangemang, som exempelvis teaterföreställningar, 
konserter eller festivaler, och för idrottstävlingar eller andra arrangemang. 
Föreningar kan även få bidrag för anordnande av utbildningar, konferenser eller 
föreläsningar. 
Inom ramen för arrangemangsbidrag kan även utbildningsbidrag erhållas för 
förening och de medlemmar som deltar i ungdomsledarutbildning, som är 
anordnad av riks- eller distriktsorganisation samt för utbildning, som på 
förhand är godkänd av respektive nämnd. 
 
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: 
I vilken utsträckning arrangemanget/arrangemangen uppfyller de allmänna 
villkoren för föreningsbidrag i Kristinehamn. 
 
Kristinehamns kommun förbehåller sig rätten att göra bedömningen av 
ovanstående kriterier. Kommunens beslut kan inte överklagas. 
 

http://www.kristinehamn.se/
http://www.kristinehamn.se/
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3.5 Sociala föreningar 

Årsbidrag kan sökas av de föreningar vilka bedriver verksamhet som riktar sig 
till personer i en socialt utsatt situation och vars verksamhet bedöms vara ett 
komplement till socialnämndens ansvarsområde. 
Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller samt 
föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. 

3.6 Pensionärsföreningar 

Årsbidrag kan sökas av de föreningar vilka bedriver verksamhet av och för 
pensionärer. Stödet baseras på föreningens lokalkostnad samt föreningens 
dokumenterade förmåga att genomföra verksamhetens mål. 
Pensionärsföreningar erhåller ett medlemsbidrag om 22 kronor per medlem. 
 
Ansökan om bidrag för sociala föreningar och pensionärsföreningar görs på 
avsedd blankett  
Ansökan lämnas senast den 31 oktober. Beslut om bidrag tas av socialnämnden. 
Utbetalning av beviljat bidrag sker när verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning med tillhörande revisionsberättelse för föregående års verksamhet, 
samt verksamhetsplan för sökt verksamhetsår, inkommit till socialförvaltningen. 
De föreningar som beviljats bidrag bjuds årligen in till socialnämndens 
arbetsutskott för att presentera sin verksamhet. 
 
Kristinehamns kommun förbehåller sig rätten att göra bedömningen av 
ovanstående kriterier. Kommunens beslut kan inte överklagas. 

3.7 Övriga föreningar 

Övriga föreningar om bedriver verksamhet kan söka bidrag som inte ryms inom 
någon av de övriga föreningstyperna 

 Verksamhetsbidrag 
Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt på 
föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. Stödet baseras också 
på antalet medlemmar i föreningen samt storleken på föreningens verksamhet. 

 Arrangemangsbidrag 
Arrangemangsbidrag kan sökas av föreningar i Kristinehamns kommun som 
uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag. 
Ansökan ska göras på anvisad ansökningsblankett, senast 4 veckor innan. 
Redovisning av arrangemanget ska ske på anvisad blankett, senast 2 månader 
efter genomfört arrangemang. 
Föreningar som arrangerar verksamhet för allmänheten har möjlighet att få 
bidrag både för kulturarrangemang, som exempelvis teaterföreställningar, 
konserter eller festivaler, och för idrottstävlingar eller andra arrangemang. 
Föreningar kan även få bidrag för anordnande av utbildningar, konferenser eller 
föreläsningar. 
Inom ramen för arrangemangsbidrag kan även utbildningsbidrag erhållas för 
förening och de medlemmar som deltar i ungdomsledarutbildning, som är 
anordnad av riks- eller distriktsorganisation samt för utbildning, som på 
förhand är godkänd av respektive nämnd. 
 
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: 
I vilken utsträckning arrangemanget/arrangemangen uppfyller de allmänna 
villkoren för föreningsbidrag i Kristinehamn. 
 
Kristinehamns kommun förbehåller sig rätten att göra bedömningen av 
ovanstående kriterier. Kommunens beslut kan inte överklagas. 



12 

 

 

3.8 Startbidrag 

Startbidraget kan sökas av nybildad förening. Föreningen måste dock ha 
bedrivit verksamhet i Kristinehamns kommun i minst två månader samt 
uppfyller de övriga allmänna villkoren. Startbidrag på max 3000 kr kan sökas. 
Ansökan görs på särskild blankett. 

3.9 Bidrag till organiserad spontanidrott 

Kristinehamns kommun vill stödja föreningars arbete med organiserad 
spontanidrott. Detta för att ge invånare, främst barn- och ungdomar, som inte 
deltar i föreningslivets ordinarie verksamhet möjlighet att delta i fysiska 
aktiviteter. 
 
Kriterier 

 Verksamheten ska bestå av fysiska aktiviteter av Drop-in karaktär och 
vara gratis. Inga krav på föranmälan eller regelbunden medverkan får 
ställas på deltagarna. 

 Ledare utsedda av föreningen ska leda aktiviteterna. 

 Föreningen kan söka bidrag för ledarkostnader, utrustning, plan- och 
lokalhyror etc. 

Ansökningarna bedöms av föreningsrådet och bedöms individuellt. Ansökan 
och redovisning ska ske på särskild blankett. 
 
 
 
 


