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Regler för föreningsstöd (inom KS område) 

Antagen av kommunstyrelsen 
den 5 maj 2021, § 112. 
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Politisk inriktning för föreningsstödet  
 

Ett rikt och varierat föreningsliv är en bidragande faktor till att skapa god livskvalitet för 
Melleruds kommuns invånare. Den kommunala bidragsgivningen är ett sätt att skapa 

förutsättningar för ett sådant föreningsliv.  
De kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av  

föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. I den kommunala bidragsgivningen  

ingår också de subventionerade lokaler kommunen ställer till föreningarnas förfogande.  
De kommunala bidragsreglerna ska upplevas som rättvisa. De ska vara lätta att förstå och de 

ska inte innebära betungande administration för vare sig föreningar eller kommunen.  
I enlighet med kommunens vision ska verksamhet för barn och ungdom prioriteras vid 

bidragsgivning.  

 

 Allmänna regler för bidragsgivning  
 
 För att vara berättigad till bidrag ska föreningen  

- öppen för alla som vill delta i föreningens verksamhet och följer föreningens stadgar,  

- ha stadgar samt stadgeenligt vald styrelse och revisorer  
- bedriva kontinuerlig verksamhet i Melleruds kommun  

- bedrivit verksamhet i kommunen i minst sex månader,  
- ha minst tio medlemmar,  

- föra kassabok enligt bokföringslagens krav, samt  
- varje år till Melleruds kommun redovisa årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse  

för föregående år inklusive bokslut och revisionsberättelse. Av verksamhetsberättelsen  

ska framgå hur många medlemmar föreningen har i bidragsberättigad respektive icke  
bidragsberättigad ålder.  

 
Samtliga ansökningar ska undertecknas av föreningen utsedd firmatecknare, vilka svarar  

för riktigheten i ansökan. Inlämnande av felaktiga uppgifter kan medföra 

återbetalningsskyldighet och avstängning från bidrag. Kommunen har vid anmodan rätt att ta 
del av det bakgrundsmaterial ansökan baserar sig på.  

Bidrag betalas ut till av föreningen registrerat plus- eller bankgiro.  
Om förening har skuld till kommunen regleras denna skuld före utbetalning av beviljat bidrag.  

 

Medlem  
 

Som bidragsberättigad medlem räknas person som är registrerad i föreningen, erlagt beslutad 
medlemsavgift, deltagit regelbundet i den av föreningen planerade verksamheten, samt i 

övrigt uppfyller de krav som ställs enligt föreningens stadgar.  
Som bidragsberättigad medlem räknas inte medlem av tillfällig natur. Exempel på icke 

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

medlemskort vid entrén till arrangemang som exempelvis dans, film, teater eller match.  
Föreningen ska förvara medlemsmatrikel under minst fyra år efter verksamhetsårets utgång.  

 

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd  
 

Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd 
gruppverksamhet. För att berättigad till aktivitetsstödet ska föreningen vara ansluten till  

statsberättigad riksorganisation. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från denna regel.  
Föreningen ska bokföra samtliga aktiviteter man söker aktivitetsstöd för. Av förteckningen ska 

framgå aktivitetens art, datum för aktiviteten, deltagarnas namn, kön och födelsedatum, samt 

vilka deltagare som deltagit vid varje tillfälle. Redovisning ska ske på närvarokort eller annat 
underlag som innehåller motsvarande uppgifter.  

Närvarokort eller sammanställning ska vara numrerade för att kunna identifieras på 
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ansökningsblanketten. Förening ska förvara närvaroförteckningen under minst fyra år efter 

verksamhetsårets utgång. Närvarokort och ansökningsblankett tillhandahålles av 
Medborgarkontoret.  

Bidrag utgår för deltagare från och med hösten det år de fyller 7 år till och med det år de fyller 
20 år.  

 

För att berättiga till bidrag ska aktiviteten uppfylla följande krav:  
• En sammankomst ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare  

utöverledare och den ska pågå i minst 60 minuter, inklusive gemensam  
samling och avslutning.  

• Ledare i bidragsberättigad ålder får medräknas, men måste fylla minst 13 år  

det kalenderår som aktiviteten pågår.  
• Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd.  

Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma  
lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.  

• Bidrag utgår till aktivitet som arrangeras i sökande förenings regi. Bidrag  
utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt, ej heller  

till aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.  

• Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang  
som exempelvis danser, bingo och basarer.  

• Bidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster vilka får kommunalt bidrag i annan ordning. 
 

Bidrag beviljas med 8 kronor i stöd per deltagartillfälle i åldern 7-20 år samt erbjuder 

Melleruds kommun ledarstöd på 24 kronor per ledare och sammanskomst. Vid fler än en 
deltagare per sammankomst utgår ytterligare ett belopp på 6 kronor. 

Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen budgeteras för ändamålet.  
 

Ansökan  
Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på  

ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett.  

Deltagartillfällen är summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna.  
 

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

· 1/7 – 31/12 med ansökningsdatum senast den 25/2  

Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl  
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.  

  

Stöd till föreningslokaler  
 

Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt  
bedrivs verksamhet för barn och ungdom. För funktionshinderorganisationer gäller att  

föreningen kan få bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet. Rena kansli- eller 
kontorslokaler är inte berättigade till bidrag.  

 

Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och  
kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan  

tecknas med automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet  
med vad avtalet stadgar.  

Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer:  
• De faktiska kostnaderna för hyra, drift o d.  

• Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom. (Gäller ej  

funktionshinderorganisationer)  
• Föreningens intäkter för lokalen.  
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Bidragen revideras årligen utifrån antalet bidragsberättigade föreningar och det anslag  
som beviljats för bidragsslaget.  

Förening som önskar sluta nytt avtal med kommunen om stöd till föreningslokaler gör detta 
senast 31 augusti året före det första önskade bidragsåret. 
 

Driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler  
  

Syfte   

Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för kommuninvånarna 
inom kommunen.   

 
Vad är en allmän samlingslokal?   

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs av ideella organisationer och som 

utnyttjas allsidigt. De ska vara öppna och lättillgängliga för föreningslivet möten, 

studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan 

liknande verksamhet. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT och andra 

föreningsdrivna lokaler som inte redan erhåller kommunalt stöd till föreningslokaler. 
De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser på landsbygden. Villkor och kriterier  

För att kunna få detta bidrag måste både kommunens definition av annan samlingslokal och 
allmänna regler för bidragsgivning vara uppfyllda. Driftbidraget får endast användas 

till driftkostnader som anges nedan.  
 

Samlingslokalen ska  

• vara tillgänglig att använda för till exempel barn- och 
ungdomsverksamhet, föreningsmöten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, 

förströelse, fritidssysselsättning, födelsedagar, högtider eller andra liknande 
aktiviteter.   

• vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga villkor.  
• kunna användas som trygghetspunkt vid behov i samråd med kommunen.  

 
Vid ansökan om driftbidrag från nya samlingslokaler ska godkännande ske av kommunstyrelsen. 

Fördelningen av bidrag bygger på att motsvarande belopp betalas ut 
till samlingslokalerna. Samlingslokaler vars driftkostnader understiger detta belopp kan mest få 

30 procent av de faktiska driftkostnaderna.   

 
Driftkostnader och driftintäkter   
 

Med driftkostnader menas: 
• El  

• Vatten  
• Försäkring  

• Uppvärmning   
  

Med driftintäkter räknas följande:  

• Hyresintäkter   
• Ränteintäkter  

• Andra bidrag till fastigheten  
  

Ansökan   

En redovisning över driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, 
ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det 

gångna kalenderåret ska bifogas i samband med ansökan. En ansökan som inte innehåller 
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angivna uppgifter kommer inte att behandlas. En ansökan som kommer in för sent berättigar 

inte till bidrag det året.  
Sista ansökningsdag är 30 april året som bidraget söks för.  

 

Avtal  
Stödet till samlingslokalen regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen. 

Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan tecknas med automatisk 
förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet anger.  

Driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 

revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna 
kalenderåret redovisas till kommunen varje år som avtalet gäller.   

 

Bidrag till funktionshinderorganisationer  
 

Funktionshinderorganisationer har rätt till kommunalt lokalt aktivitetsstöd och bidrag till  
föreningslokaler enligt bestämmelserna ovan.  

Till stöd för administration och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag med 30 
kronor/betalande medlem boende i Melleruds kommun. Bidraget baseras på antalet 

medlemmar året före ansökningsåret. Skulle det av kommunfullmäktige beviljade anslaget inte 
medge en utdelning enligt antagna regler jämkas bidragen.  

 
Sista ansökningsdag  
31 maj varje år. Poststämpelns datum gäller.  

Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl  
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.  

 

Särskilt bidrag  
 

Utöver ovan nämnda bidragsformer kan särskilda bidrag utgå i följande fall:  
• Bidrag till mycket kostnadskrävande verksamhet riktad till barn och ungdom (samma 

åldersgränser som för kommunalt lokalt aktivitetsstöd). Detta bidrag regleras i avtal och 

utbetalas på samma sätt som bidrag till föreningslokaler.  
• Stimulansbidrag för arrangerande av aktiviteter för lovlediga skolungdomar. Detta  

bidrag söks i särskild ordning vid varje enskilt tillfälle. Information skickas minst en månad före 
varje ansökningstillfälle till föreningen på den av föreningen uppgivna adressen.  

• Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur kommunens 

synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom bidragsreglerna i övrigt. Ansökan 
görs senast 31 oktober året före bidragsåret.  

 • Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur kommunens 
synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom bidragsreglerna i övrigt. Ansökan 

görs senast 31 oktober året före bidragsåret.  
 

Frågor  
 
Frågor om bidrag och utbetalningar besvaras av Medborgarkontoret.  
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