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Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd 
 

1. Kommunvisionen 2030 
 

Kommunvisionens huvudtema, kommunen som förenar, ska vara ledstjärna för de 

bidrag som utbetalas till föreningar i kommunen. 

 

”Förenar gör också det breda och aktiva föreningslivet där alla ges möjlighet att hitta 

sina favoritaktiviteter.  

 

Värdeområden: Livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet och Munkforsandan.” 

 

2. Allmänt 
Kommunalt bidrag utgår till föreningar som erbjuder en meningsfull och utvecklande 

fritid öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, religion eller ursprung. Reglerna för 

föreningsbidrag är till för att skapa tydlighet kring möjligheten för föreningar i 

Munkfors kommun att erhålla ekonomiskt bidrag från kommunen. Bidraget är ett av 

kommunens sätt att utveckla dialogen med föreningslivet och främja möjligheten att 

starta nya föreningar samt förnya, bredda, utveckla och vårda föreningslivet samt 

levandegöra kommunvision 2030 och Folkhälsostrategin. 

 

Vid fördelning av föreningsbidraget beaktas att föreningen bidrar till: 

 

• att ge barn och unga möjlighet till goda uppväxtvillkor  

• att stärka folkhälsan  

• aktivt arbete för jämställdhet och integration 

• att skapa positiva fritidsaktiviteter för barn, ungdom, funktionshindrade och 

andra för att motverka utslagning, rasism, främlingsfientlighet och social 

isolering 

• ledarskapsutveckling 

• ökat natur- och miljöintresse i Munkfors Ransäter och/eller inom föreningen 

• aktivt deltagande i kommungemensamma arrangemang och dialogprocesser. 

 

Regler och kriterier för fördelning av föreningsstöd fastställs av utskottet för service. 

Utskottet har befogenhet att bevilja eller avslå ansökan om föreningsstöd. Ingen 

förening är garanterad bidrag/ekonomiskt stöd. All bidragsgivning sker utifrån regler 

om föreningsstöd och inom ramen för budgeterade medel. 

 

Vid sidan av föreningsstödet kan en förening erhålla ett indirekt stöd i form av 0-taxa i 

kommunala lokaler och anläggningar. 

 

De stöd som finns att söka är: 

• Start- och utvecklingsbidrag 

• Grundbidrag 

• Aktivitetsbidrag 

• Ledarutbildningsbidrag 

• Lokalbidrag 
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• Anläggningsbidrag 

• Evenemangsbidrag 

• Övriga föreningsbidrag 

  

2.1.Stödberättigad förening 

 
För att en förening ska bli stödberättigad hos kommunen ska den: 

• bygga på demokratiska principer och vara öppen för alla 

• bedriva huvuddelen av sin ideella verksamhet inom Munkfors kommun 

• ha stadgar, medlemsförteckning, ansvarig styrelse och revisorer 

• bedriva verksamheten i rök-, alkohol- och drogfri miljö och ha en fastställd 

tobak-, alkohol- och drogpolicy 

• hålla årsmöte varje år där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

samt revisionsberättelse godkänns 

• ha ett plus- eller bankgiro samt ett organisationsnummer 

• vara medlem i en riksorganisation om sådan finns 

• delta i av kommunen anordnade föreningsträffar, utbildningar eller 

motsvarande. 

• ha rutiner för hur man jobbar med att kontrollera begränsade utdrag ur 

belastningsregistret (gäller idrottsföreningar) 

• vara registrerade och upprätthålla aktuella uppgifter om föreningen i 

kommunens föreningsregister (e-serve) 

För att en förening ska kunna ta del av bidragen  

• aktivitetsbidrag 

• ledarutbildningsbidrag 

• anläggningsbidrag 

krävs att den har stödberättigade medlemmar.  

 

2.2 Stödberättigad medlem 

 
Med stödberättigad medlem avses person som: 

• fyller lägst 7 år och högst 25 år under innevarande år, för person med 

funktionshinder finns ingen åldersgräns 

• betalar en medlemsavgift på minst 50 kr eller ingår i en familj som betalar en 

familjeavgift på minst 150 kr 

• är registrerad i föreningens medlemsförteckning 

 

2.3 Ej stödberättigade föreningar 

 

• Skolförening 

• Föräldraförening 

• Ekonomisk förening 

• Politisk förening (partistöd regleras i annat beslut) 

• Supporterklubb 
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3. Bidragsformer 
 

3.1 Start- och utvecklingsbidrag 

Syfte: Bidraget är avsett som hjälp till administrativa kostnader i samband med en förenings 

bildande. Bidrag kan också beviljas för att en förening ska utföra praktiska aktiviteter för att 

öka antalet aktiva medlemmar (ej enbart annonsering). 

Villkor: Föreningen ska innan bidrag beviljas ha bedrivit verksamheten i 3 månader. 

Stöd: max 2500 kr (utifrån dokumenterade och godkända utlägg). 

Ansökningstid: Start- och utvecklingsbidrag beviljas löpande under året.  

3.2 Grundbidrag 

Syfte: Bidragets ändamål är att ge föreningar en ekonomisk grund baserat på antalet 

medlemmar.  

Stöd: Grundbidraget är 24 kr/bidragsberättigad medlem för de första 50 

medlemmarna, därefter 12 kr/medlem. Minsta belopp för förening är 600 kr. För 

medlemmar med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns. För den förening 

som uppvisar en handlingsplan för föreningens miljöarbete höjs stödet till 30 resp. 15 

kr/bidragsberättigad medlem. 

Ansökningstid: Grundstödet söks senast 31 augusti innevarande år. 

3.3. Aktivitetsbidrag 

Syfte: Syftet med aktivitetsbidraget är att uppmunta den gruppverksamhet som föreningen 

bedriver.  

Villkor: Bidragsberättigad sammankomst ska vara minst 45 minuter, ha minst 3 

stödberättigade deltagare, vara planerad och vara ledd av ledare som är lägst 13 år. 

Stöd: Aktivitetsbidraget uppgår till 25 kr/sammankomst.  

Ansökningstid: Aktivitetsbidraget söks senast 31 augusti (vårterminens aktiviteter), 

respektive 25 februari (höstterminens aktiviteter). 

3.4 Ledarutbildningsbidrag 

Syfte: Ledarutbildningsbidraget är till för att stimulera föreningar att utbilda ungdomsledare 

och funktionärer för att höja ledarkompetensen och därmed utveckla föreningens verksamhet. 

 

Villkor:  

• Bidrag utgår till personer som fyller lägst 13 år det kalenderår utbildningen 

genomförs. 

• Utbildning av ledare och funktionärer ska anordnas av förening, 

distriktsförbund, riksorganisation, SISU idrottsutbildare eller studieförbund. 

• Utbildningen skall bidra till att både föreningen och ledaren utvecklas. 
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Stöd: Förening kan söka utbildningsbidrag med upp till 50 procent av godkända 

kurskostnader, när föreningen ansöker anges den totala kurskostnaden exklusive resor 

och logi. Det högsta beloppet är 10 000 kronor per förening/år. 

Ansökningstid: Ledarutbildningsbidrag söks senast 1 december innevarande år. 

3.5 Lokalbidrag 1 (föreningar som har egna eller hyr lokaler) 

Syfte: Föreningar kan få stöd för egna och hyrda verksamhetslokaler där föreningen bedriver 

verksamhet och aktiviteter. Syftet med bidraget är att underlätta för föreningar som inte 

bedriver sin verksamhet i kommunala anläggningar.  

 

Villkor: Lokalbidrag utgår endast till föreningar som är stödberättigade. 

Stöd: Stödbelopp prövas av utskottet efter ansökan från förening. Som kostnad för 

egen lokal avses driftkostnader såsom räntor, försäkringar, tomthyra, arrende, elenergi, 

bränsle, underhåll, vatten och renhållning. Avskrivningar och oavlönat arbete får ej 

räknas in. I ansökan ska egna hyresinkomster och eventuella bidrag från annat håll för 

anläggningens/lokalernas drift redovisas. 

Ansökningstid: Senast den 31 mars året gällande nästkommande år 

3.6 Lokalbidrag 2 (föreningar som håller lokaler för allmänheten) 

Syfte: Lokalbidrag kan utgå till lokalhållande förening som upplåter lokaler samt anordnar 

aktiviteter för allmänheten i dessa. Bidragsberättigade lokaler ska vara uppvärmda och kunna 

hyras ut året runt. Lokalerna ska vara sökbara i kommunens bokningssystem (e-serve). 

 

Villkor: Lokalbidrag utgår endast till föreningar som är stödberättigade. 

Stöd: Belopp prövas av utskottet efter ansökan från förening. Som kostnad för egen 

anläggning/lokal avses driftkostnader såsom räntor, försäkringar, tomthyra, arrende, 

elenergi, bränsle, underhåll, vatten och renhållning. Avskrivningar och oavlönat arbete 

får ej räknas in. I ansökan ska egna hyresinkomster och eventuella bidrag från annat 

håll för anläggningens/lokalernas drift redovisas. 

Ansökningstid: Senast den 31 mars året gällande nästkommande år 

3.7 Anläggningsbidrag (föreningar med egen idrottsanläggning) 

Syfte: Föreningar med egna idrottsanläggningar kan ansöka hos kommunen om 

anläggningsbidrag. Stödet avser att täcka del av skötsel och driftskostnad av 

föreningsägda anläggningar. 

 

Villkor: Anläggningsbidrag utgår endast till föreningar som är stödberättigade och har 

stödberättigade medlemmar. Förening som ansöker om bidrag ska vara ansluten till 

godkänd riksorganisation. 

Stöd: Belopp prövas av utskottet efter ansökan från förening. Som kostnad för egen 

anläggning/lokal avses driftkostnader såsom räntor, försäkringar, tomthyra, arrende, 

elenergi, bränsle, underhåll, vatten och renhållning. Avskrivningar och oavlönat arbete 

får ej räknas in. I ansökan ska egna hyresinkomster och eventuella bidrag från annat 

håll för anläggningens/lokalernas drift redovisas. 
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Ansökningstid: Senast den 31 mars året gällande nästkommande år 

3.8 Bidrag till evenemang 

Syfte: Munkfors kommun kan stödja föreningar som vill arrangera evenemang som är öppna 

för alla för att främja kultur- och fritidslivet i Munkfors Ransäter. Detta bidrag kan sökas för 

evenemang, viss aktivitet, framtagning av produkt eller förlusttäckning till ett visst belopp. 

Syftet med förlusttäckning är att möjliggöra för föreningar och organisationer att genomföra 

evenemang eller aktiviteter där intäkterna är osäkra eller svåra att förutse. Evenemang som 

levandegör Kommunvision 2030 prioriteras. 

 

Villkor:  

• Detta bidrag kan sökas av alla stödberättigade föreningar som är verksamma i 

Munkfors kommun. 

• Prioriterade är föreningar med verksamhet som berikar kulturlivet och breddar 

kulturutbudet, föreningar som skapar mötesplatser för unga och äldre och 

föreningar vars verksamhet bidrar till integration.  

• Evenemanget får inte vara stängt för personer som inte är medlemmar 

• Ansökan ska visa hur evenemanget tar hänsyn till inkludering av personer med 

funktionsvariation 

• Vid marknadsföring av evenemanget ska det framgå att Munkfors kommun 

bidrar till evenemangets genomförande. 

Ansökningstid: Ansökan om bidrag till nya evenemang kan ske löpande under 

verksamhetsåret. 

 

3.9 Övriga föreningsbidrag 

 

Villkor:  

• kan sökas av alla stödberättigade föreningar som är verksamma i Munkfors 

kommun 

• kan utgå för ändamål som inte inryms inom någon av övriga former av 

föreningsbidrag enligt dessa regler 

• ansökan behandlas av utskottet för service och utifrån tillgängliga medel 

Ansökningstid: Övriga föreningsbidrag beviljas löpande under året.  

 

 

 


