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Inledning 
Gullspångs kommun har ett rikt och varierat föreningsliv. Det bidrar till ett levande, engagerat 

och positivt samhällsklimat som berikar vår kommun och utgör en av grundstenarna i bygget av 

ett tolerant och jämställt samhälle. Kommunen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för att 

föreningar, idag och i framtiden, ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. 

Föreningsbidraget är ett av kommunens verktyg i det arbetet. Dessa riktlinjer är framtagna med 

ambitionen att skapa långsiktigt goda förutsättningar för föreningslivet i Gullspångs kommun.  

Syfte 
Riktlinjerna syftar till att vara vägledande för föreningar i deras ansökan om föreningsbidrag 

samt utgöra riktlinjer för kommunens tjänstemän i deras handläggning av ansökningarna om 

föreningsbidrag.   

Allmänna bestämmelser 
För att vara berättigad till bidrag måste föreningen uppfylla samtliga nedanstående generella 

krav samt stå bakom kommunens värdegrund.  

Generella krav 

 Föreningen ska bedriva sin verksamhet inom kommunen samt vara registrerad i

kommunens föreningsregister.

 Föreningen har antagit föreningsstadgar samt har en vald styrelse

 Föreningen ska bedriva sin verksamhet i en drogfri miljö

 Föreningen tillämpar demokratiska principer

 Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden

Värdegrund 

 Föreningen är öppen för alla människor oavsett nationalitet, trosuppfattning eller sexuell

läggning

 Föreningen främjar jämställdheten mellan män och kvinnor

 Föreningen främjar integration

Inte bidragsberättigade 

En förening som bedöms tilldelas en oproportionerligt stor del av sitt totala årsbidrag från en 

annan kommun eller organisation, är inte bidragsberättigad. Vidare är inte föreningar som 

verkar i ett kommersiellt syfte bidragsberättigade.  
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Föreningskategorier 
Kommun delar in föreningar i två kategorier efter vilken typ av verksamhet de bedriver och för 

vilken målgrupp/- er. För varje kategori finns en eller flera kriterier som ska uppfyllas. Beroende 

på den kategori föreningen tillhör finns det olika bidrag att söka. Nedan redovisas 

föreningskategorierna samt dess kriterier.  

Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet 

Kriterier: 

 Föreningen ska rikta sin verksamhet mot barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år.

 Föreningen ska för varje bidragsår också söka Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) för sin

verksamhet.

 Föreningens verksamhet ska bedrivas inom ramen för kommunens allmänna

bestämmelser

Intresse- och samhällsföreningar (här innefattas alla föreningsverksamhet som i första hand inte 

riktas mot ungdomar).  

Kriterier:  

 Föreningens verksamhet ska bedömas bidra till en positiv samhällsutveckling

 Föreningens verksamhet ska bedrivas inom ramen för kommunens allmänna

bestämmelser
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Bidragsbeskrivning  

Generellt minimibelopp 

Kommunen har satt 3000 kr. som ett generellt minimibelopp för vad en förening som lägst kan 

bli tilldelat i föreningsbidrag (gäller inte för lokal- och anläggningsbidraget). Det innebär att om 

en förening enligt riktlinjerna är berättigad till ett belopp mellan 1- 2 999 kr. istället blir 

tilldelade 3000 kr. 

Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet 

För ungdoms idrottsföreningar finns det två bidrag att söka, verksamhetsbidrag och lokal- och 

anläggningsstöd.  

Verksamhetsbidrag 

Bidraget utbetalas till föreningar som bedriver aktiviteter för barn, ungdomar och unga vuxna 

mellan 0 - 25 år. Bidragets storlek baseras på två delar. En del är antalet registrerade 

sammankomster som föreningen under ett år kan redovisa. Den andra är antalet registrerade 

föreningsmedlemmar som deltagit på föreningens sammankomster. För varje del erhåller 

föreningen ett bidragsbelopp som sedan sammanräknas till det totala verksamhetsbidraget.      

Bidragsvillkor för verksamhetsbidraget 

Föreningen ska även söka Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin verksamhet. 

En bidragsberättigad sammankomst definierar kommunen likt Riksidrottsförbundet, enligt deras 

riktlinjer för så kallade Stödberättigad gruppaktivitet (Riksidrottsförbundet LOK- föreskrifter 

2016-02-14, § 5).   

Lokal- och anläggningsbidrag 

Bidraget betalas ut till föreningar som är i behov av en lokal eller anläggning för att bedriva sin 

verksamhet. Bidragets belopp bygger på hur många bidragsberättigade sammankomster 

föreningen kan redovisa enligt en trestegsmodell, se figur 1.  

Beroende på antalet sammankomster betalar kommunen ut en viss procent av föreningens 

godkända kostnader för att driva och underhålla sin lokal eller anläggning. Godkända kostnader 

är en bred kategori och innefattar till exempel hyra, el, förbrukningsvaror, kapitalkostnader, 

underhåll och löner till vaktmästare och så vidare. Investeringar inkluderas inte i denna kategori. 
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Figur 1. Bidragsmodell för lokal- och anläggningsbidrag 

Antal registrerade sammankomster per år Lokal- och anläggningsbidrag i procent 

Mer än 400 registrerade sammankomster 75 % 

Mellan 400- 100 registrerade sammankomster 55 % 

Mindre än 100 registrerade sammankomster 45 % 

Bidragsvillkor för lokal- och anläggningsbidrag 

Om en förening samtidigt söker verksamhetsbidrag och lokal- och anläggningsbidrag har 

kommunen satt en gräns som innebär att det belopp som utbetalas i lokal- och 

anläggningsbidrag inte får vara större än åtta gånger det som utbetalas i verksamhetsbidrag. 

Anledningen är att storleken på lokal- och anläggningsbidraget ska vara proportionerligt sett till 

föreningens verksamhet.    

Kommunen betalar inte ut verksamhetsbidrag eller lokal- och anläggningsbidrag till ett belopp 

mindre än 5 000kr. Det innebär att en förening som enligt riktlinjerna är berättigade till ett 

bidrag mellan 4 999- 1 kr blir tilldelade 5000 kr.  

Övriga intresse- och samhällsföreningar 

Bidrag till övriga intresse- och samhällsföreningar grundas på en summa per redovisad medlem. 

Redovisningen av årets aktuella medlemsantal görs i föreningsbidragsansökan.  

Bidragsvillkor för pensionärsföreningar  

Om en förening i sin ansökan om föreningsbidrag inte kan redovisa en godtagbar aktivitetsnivå 

under det gångna bidragsåret, har kommunen rätt att avslå föreningens bidragsansökan.  

Om föreningen inte kan styrka sitt medlemsantal redovisat i ansökan, till exempel genom ett 

aktuellt medlemsregister, kan kommunen avslå föreningen bidragsansökan samt kräva 

återbetalning av utbetalade bidrag. 
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Undantag för särskilda skäl 
Det kan uppstå situationer som tvingar en förening att frångå kommunens riktlinjer för 

föreningsbidrag. Föreningen kan vara i behov av att lämna in en sen ansökan eller av olika 

anledningar inte kan redovisa de efterfrågande dokumenten. 

En förening kan på olika sätt ”hamnar mellan stolarna” i det befintliga regelverket. Till exempel 

idrottsföreningar som har höga omkostnader för att utföra sin kärnverksamhet eller föreningar 

som riktar sin verksamhet mot ungdomar, men inte kategoriseras inom föreningskategorin 

idrottsförening som bedriver ungdomsverksamhet.  

Undantag kan göras om kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl. Bedömningen 

görs från fall till fall utifrån de aktuella förutsättningarna. Söks undantag för särskilda skäl ska 

detta skriftligen skickas som en bilaga i samband med föreningens ansökan om föreningsbidrag. 

Beslut om särskilt skäl ska tillämpas fattas av kommunstyrelsen. 

Hur ansöker man om föreningsbidrag? 
Blanketten ”ansökan om föreningsbidrag för år 20xx” finns att hämta på kommunens hemsida. 

Ansökan ska fyllas i och signeras av föreningens ordförande, kassör eller revisor. Till anmälan 

bifogas följande handlingar: verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, 

revisonberättelse, årsmötesprotokoll, föreningsstadgar. Beroende på vilket bidrag som 

föreningen ansöker om kan ytterligare redovisningskrav tillkomma. Se bidragsbeskrivningen för 

varje bidragskategori.  

Ansökan ska vara hos kommunen senast den 1 april. Har föreningen aktuella 

handlingar klara redan tidigare kan dessa skickas in från och med den 15 januari. 

Ju snabbare kommunen får in aktuella handlingar, desto snabbare kan bidraget 

utbetalas till föreningarna.   

Ansökan insändes till Gullspångs kommun via mail till kommun@gullspang.se. 

Eller via post till :
Gullspångs kommun
Föreningsbidrag
Box 100
542 21 Mariestad. 
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Kontroll 

Kommunen kontrollerar och granskar alla handlingar som skickas in. Föreningens handlingar 

som legat till grund för dess ansökan ska bevaras minst i tre år, även om verksamheten bidraget 

söktes för har upphört.  

Utbetalning av bidrag 

Beviljat bidrag utbetalas av kommunen till föreningens plus- eller bankgiro angivet i ansökan 

om föreningsbidrag.  




