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2. Inledning, syfte 
 

Som grund för föreningsstöd gäller av Sotenäs kommunfullmäktiges fattade beslut i 
programförklaringens (2015–2018) inriktningsmål om ett rikt fritids- och kulturliv. 

Stöd till föreningslivet i form av ekonomiska bidrag och subventioner, men även i form av information, 
utbildning och rådgivning skall stimulera initiativ som bidrar till ett meningsfullt  natur, kultur o 
fritidsliv i olika former. 

2.1. Syfte 
 

Stöden till föreningar inom kultur o Fritid syftar till att: 

• Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter, med 
fokus på barn o ungdomar 

• Bidra till folkhälsa genom mötesplatser, spontan aktivitet och mer rörelse i vardagen. 

• Värna om kulturhistoriska arv, hav och landskapsverksamheter och att skapa intressanta 
besöksmål 

• Bidra till en positiv samhällsutveckling genom delaktighet och gott ledarskap 

• Stärka och utveckla demokratin, främja folkbildning samt skapa intressen för kultur och 
skapande verksamhet. 

• Främja jämställdhet, integration och delaktighet. 

3. Allmänna föreskrifter 
 

Utbildningsnämnden prövar ansökningarna och beslutar om stöden inom de ramar som tilldelats av 
kommunfullmäktige. Av ansökan framgår vilka uppgifter som krävs för bedömning. 
Stöd beviljas ej retroaktivt. Besluten kan ej överklagas. 

För att kunna bli antagen som bidragsberättigad skall föreningen han antagna stadgar, vila på 
demokratiska grunder och vara öppen för alla. Föreningen skall även vara registrerad i av kultur o 
fritidsavdelningen upprättat föreningsregister.  

Föreningen skall årligen inkomma med följande handlingar: 

- Årsmötesprotokoll 
- Bokslut 
- Verksamhetsberättelse  
- Medlemsstatistik uppdelad på ålder och kön 
- Verksamhetsplan (där skall framgå på vilket sätt föreningen arbetar mot droger, kränkande 

behandling och för barn och ungas inflytande och delaktighet. FN:s barnkonvention) 
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3 .1. Stödberättigad förening 
En stödberättigad förening är ideell, har sitt säte i Sotenäs Kommun samt bedriver verksamhet inom området 
kultur o Fritid förenligt med stycke 2.1. Med ideell avses förening som verkar utan att främja sina medlemmars 
ekonomiska intressen. Föreningar med undersektioner i – och utanför Sotenäs Kommun kan beviljas stöd efter 
särskild prövning. Verksamhet för barn o unga är prioriterad. 

Föreningen: 

• Tillhör riksorganisation eller har jämförlig betydelsefull verksamhet. 

• Arbetar efter antagna stadgar och har en demokratiskt vald styrelse. 

• Tar ut årlig medlemsavgift* 

• Har minst 10 medlemmar** 

• Bedriver minst 15 sammankomster/verksamhetsår. 

• Bedriver en verksamhet som är öppen för alla och tar avstånd från våld, mobbing och 
diskriminerande verksamhet. 

• Bedriver en verksamhet i en miljö fri från alkohol, tobak, droger och dopingpreparat*** 

•  För könsfördelad statistik  
 
*Om föreningen inte tillämpar medlemsavgift utan stöds av sina medlemmar på annat sätt kan 
utbildningsnämnden medge undantag från föreskriften om medlemsavgift. 
** för barn o- och ungdomsförening gäller 10 medlemmar i åldern 7–25 år. 
*** Undantaget är föreningar med serveringstillstånd. 

Stöd enligt dessa bestämmelser utgår ej till verksamheter som bedrivs av organisationer vars huvudsakliga uppgift 
är att tillvarata medlemmars fackliga, religiösa eller ekonomiska intressen. Stöd ges ej till partipolitiska 
organisationer, med undantag av ungdomsförbund vars moderparti har mandat i Sveriges riksdag. 

Stöd utgår ej till distrikts- eller riksförbund. 

 Sotenäs Kommun förbehåller sig rätten att hålla inne ett stöd om föreningen har förfallna eller obetalda skulder 
till kommunen. Om stödet beviljas på felaktiga grunder kan föreningen bli återbetalningsskyldig. Detta kan även 
medföra avstängning under kommande ansöknings år. 
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3 .1.1. Stödberättigad medlem 
 

Som medlem räknas den som registrerats och erlagt medlemsavgift för ansökningsåret. Deltagar- träningsavgifter 
eller liknande räknas normalt ej som medlemsavgift. Som stödberättigad medlem räknas ej supporterklubb eller 
former av distans/stödmedlemmar. 

 

 

 

 

 

3.2. Stödberättigad anläggning 
 

Stödberättigad anläggning ska anses vara av betydelse för bygden samt bedriva en meningsfull verksamhet. 
Anläggningar som bedriver verksamhet för barn – och unga och/eller uppmuntrar till spontana aktiviteter är 
prioriterade. Samlingslokalerna skall god geografisk spridning i kommunen. Stödet bedöms utifrån föreningens 
samlade kostnader och intäkter, verksamhetens omfattning samt bedömning av anläggningens tillgänglighet.  
Stöd utgår ej till privatägda lokaler. 

Utbildningsnämnden beslutar om anläggningen är stödberättigad. 

 

3.3. Kategori 
 

Omfattningen av stöden baseras på föreningens verksamhet där verksamhet för barn och unga är prioriterad. 
Föreningarna delas i kategorier enligt nedan. 

3.3.1. Barn- och ungdomsförening 
 

Förening som huvudsakligen bedriver verksamhet för medlemmar/deltagare i åldern 7–25 år. Ingen övre 
åldersgräns när det gäller föreningar för personer med funktionsnedsättningar. 

 

3.3.2. Vuxenförening 
 

Förening med verksamhet som vänder sig mot medlemmar/deltagare från 26 år och uppåt. 

3.3.3. Föreningsstöd ti l l  föreningar för personer med 
funktionsnedsättning och pensionärsföreningar 

Föreningar med verksamhet som vänder sig mot att bedriva utåtriktad verksamhet vars målgrupp som är i 
behov av stöd på grund av fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl.  
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3 .3.4. Föreningsdriven anläggning 
 

Förening som driver en ägd eller arrenderad anläggning har möjlighet att ansöka om stöd till anläggningar. 
Exempel kan vara hembygdsgårdar och andra kulturhistoriska byggnader, bygdegårdar, samlingslokaler, Folkets 
hus och idrottsanläggningar. Anläggningen kan även vara av mer tillfällig karaktär och säsongsbetonad som 
skidspår, skridskobana. Bidrag utgår ej till föreningar som arrenderar av privata fastighetsägare. 

3.3.5. Studieförbund  
 

Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund. Studieförbundet 
skall ha en självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen. 

 

 

4. Stöd ti ll föreningsverksamhet  

4.1. Aktivetsstöd (LOK Stöd) 
 

Barn- och ungdomsföreningar kan ansöka om aktivitetsstöd. En bidragsberättigad aktivitet är en organiserad 
sammankomst: 

• En gruppaktivitet som pågår i minst 60 minuter, leds av minst en ledare utsedd av föreningen och skall 
bestå av minst tre och högst 20 övriga deltagare. Gruppaktiviteten skall innehålla en gemensam samling 
och avslutning. Ledaren skall ha fyllt 13 år och vara medlem i föreningen. Ledaren får inte vara ansvarig 
för flera gruppaktiviteter samtidigt. 

Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Ledaren skall närvara vid hela sammankomsten och intygar att 
lämnade uppgifter är korrekta. 

Aktivitetsstöd beviljas ej till entrébelagda eller kommersiella arrangemang och ej heller till studiecirklar eller 
likande som får stöd från annat håll. 

4.1.1. Ledare- och deltagarstöd (Lok stöd) 
 

Föreningen har rätt till LOK stöd i form av ledarstöd och deltagarstöd 

När aktiviteten leds av ledare erhåller föreningen ett ledarstöd om X kr/gruppaktivitet.  

Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. 
För ledare utgår inte deltagarstöd. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Deltagare 
skall vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag härifrån gäller för av föreningen i 
begränsad omfattning genomförd aktivitet i rekryteringssyfte. 

För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om Z kr/deltagare. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per 
förening och veckodag. 

Beloppen fastställs årligen i samband med beslut om budget för föreningsbidrag av kommunfullmäktige. 



 

 6 

Bi
dr

ag
sn

or
m

er
 |

  2
01

7-
11

-2
8 

 

4.2. Ledarutbildningsbidrag 
Föreningar kan ansöka om stöd för utbildning av ledare där ledarskapet avser verksamhet för barn och unga, dvs 
7–25 år. Stöd kan beviljas för distrikts- eller riksförbunds anordnad utbildning. Detta förutsätter att utbildningen 
är godkänd som berättigad till landstings- eller stadsbidrag. Lokal ledarutbildning bör om möjligt samordnas med 
studieförbunden eller SISU 

 

 

 

 

4.3. Ferie bidrag 
Föreningar som anordnar organiserad verksamhet för 7–18 år under ledighet kan ansöka om feriebidrag. 
Närvarokort skall lämnas efter verksamhetens slut. Minsta antal deltagare är 5 personer exklusive ledare. 

- Verksamheten skall pågå under minst tre dagar/vecka och omfatta minst 4 timmar per dag. 
- Samma grupp kan erhålla stöd för högst två veckor/Ferieperiod. 
- Ledaren skall ha fyllt minst 14 år. 
- Ansökan skall lämnas in i förväg. 

 

4.4. Stöd ti l l  fokusområden 
Föreningar kan ansöka om stöd för sitt arbete med att främja jämställhet, integration och delaktighet. 
Föreningen kan även ansöka om stöd i sitt och arbete med att motverka, doping, alkohol och droger. 
 

4.5. Lokalbidrag 
Föreningar som bedriver verksamhet i Sotenäs kommuns skollokaler, idrotts och gymnastikhallar erhåller en 
föreningssubvention i hyran. Subventionen regleras i Sotenäs kommuns uthyrningsreglemente. 

 

5. Stöd ti ll Anläggningar 
Förening som driver ägd eller arrenderad (Arrendeavtal minst tre år) anläggning kan ansöka om stöd för drift och 
underhåll. 
Förening kan även ansöka om medel för investeringar och tillgänglighetsanpassningar. (Gäller ej privatägd 
anläggning) 

5.1. Drift-  och underhållsbidrag 
Bidraget baseras på verifierade kostnader för senaste verksamhetsåret. Som bidragsberättigade kostnader räknas el, 
värme, vatten, renhållning, sotning, försäkringar, besiktningar och i särskilda fall räntor. En avstämning sker vid 
årets slut där eventuella överskott återbetalas alternativt dras av från kommande års stöd. 

Maximalt stöd regleras utifrån redovisade aktiviteter enligt särskild tabell. 

 

Kommenterad [SK1]: Ej Privat ägd 

Kommenterad [SK2]: Ta fram en procent tabell utifrån redovisade 
aktiviteter 
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5 .2. Investeringsbidrag 
Bidrag kan sökas för särskilda insatser som ombyggnad, exempelvis tillgänglighetsanpassning, miljöfrämjande 
åtgärder eller upprustning. En investering överstiget 1 PBB.  
(Gäller ej privatägd anläggning) 

5.3. Samlingslokaler (Folkets Hus och Bygdegårdar) 
Föreningar som driver samlingslokaler har möjlighet att få ut max 50% av driftbidraget utbetalt i förskott. Stödet 
baseras på föregående års resultat. 

5.4. Medfinansiering  
I de fall en förening har möjlighet att få stöd av extern part som kräver medfinansiering av kommunen, ska 
ansökan lämnas senast 1 april. Detta oavsett när en ansökan till extern part skall vara inlämnad. Exempel på stöd 
där medfinansiering krävs är ett investeringsstöd från boverket riktat mot föreningslokaler. 

 

 

 

 

6. Stöd ti ll Kulturarrangemang 
Ansökan skall avse någon av konstformerna litteratur, bild (konst, film, foto), scenkonst (musik, teater, dans), 
samt kultur/vetenskap. Arrangemanget skall vara öppna och tillgängliga för alla, ta avstånd från våld samt vara fri 
från alla former av alkohol och droger. Projekt som är nytänkande, främjar jämställdhet och mångfald eller riktar 
sig mot barn och unga prioriterade. Vid ansökan skall så många uppgifter som möjligt anges avseende 
arrangemanget såsom kostnader och intäkter (tex övriga bidrag, eventuella entréavgifter), medarrangörer mm.
  

6.1. Evenemangsstöd 
Kan sökas inför arrangemang där ej entré eller liknande finns. Utbetalas efter att arrangemanget ägt rum och efter 
redovisning skett. Om ett entrébelagt arrangemang gått med förlust (efter slutredovisning) finns möjlighet att 
bevilja stöd för en del av förlusten. Evenemangstöd och förlustbidrag skall sökas innan arrangemangets start.  

6.2. Studieförbund 
Studieförbund med verksamhet i Sotenäs Kommun som är godkända av Folkbildningsrådet kan ansöka om stöd för 
sin verksamhet. Fördelningen sker utifrån Rekommendationer från Västra Götalands Bildningsförbund. 
(Rekommendation avseende regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag) 
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