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BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I
SVALÖVS KOMMUN
Samtliga föreningar i kommunen ska senast den 31 mars årligen till kommunen
lämna in en föreningsrapport som ligger till grund för klassificeringen av föreningen. Till föreningsrapporten ska bifogas verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse. Komplettering av handlingarna kan göras fram till och med den 30 april.
Är underlaget inte komplett då kommer bidrag inte att beviljas under året. Föreningarna kan klassificeras antingen som barn- och ungdomsförening, pensionärsförening, handikappförening eller som övrig förening. De kriterier som ligger till
grund för klassificeringen framgår av § 1 nedan. Den klassificering som görs är
avgörande för vilka bidrag föreningen är berättigad att ansöka om. De bidrag som
finns att söka är aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokalbidrag, riktat
verksamhetsbidrag samt projektbidrag. Dessa bidrag är specificerade under § 2
nedan. Föreningsrapporten samt övriga bidragsansökningsblanketter kan rekvireras/hämtas i receptionen i kommunhuset. Blanketterna finns även tillgängliga för
egen utskrift på kommunens hemsida under rubriken blanketter och därefter
föreningslivet.

§1
Föreningskategorier
1.1 Barn- och ungdomsförening
För att bli klassificerad som barn- och ungdomsförening krävs att föreningen är
ansluten till en erkänd riksorganisation och att den är öppen för alla som önskar
medlemskap. Föreningen måste också ta ut en medlemsavgift. Vidare krävs att
man ska vara minst 10 medlemmar i åldern 4 - 20 år och att föreningen under
föregående kalenderår skall ha redovisat minst 20 godkända sammankomster för
kommunalt aktivitetsbidrag. Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges ifrån
kravet på att tillhöra en erkänd riksorganisation.
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Uppfylls dessa kriterier är föreningen berättigad att ansöka om nedanstående
bidrag:
•
•
•
•
•

Aktivitetsbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Lokalbidrag
Riktat verksamhetsbidrag
Projektbidrag

1.2 Pensionärsförening
För att bli klassificerad som pensionärsförening krävs att föreningen har minst 10
medlemmar och att man är ansluten till en erkänd riksorganisation samt att verksamheten är direkt riktad till pensionärer. Föreningen ska också under föregående kalenderår har redovisat minst 20 godkända sammankomster för kommunalt aktivitetsbidrag. Vidare krävs att föreningen ska vara öppen för alla som önskar medlemskap i
den. Föreningen måste också ta ut en medlemsavgift. Om särskilda skäl föreligger
kan dispens ges ifrån kravet på att tillhöra en erkänd riksorganisation. Uppfylls dessa
kriterier är föreningen berättigad att ansöka om nedanstående bidrag:
• Aktivitetsbidrag
• Lokalbidrag
1.3 Handikappförening
För att bli klassificerad som handikappförening krävs att föreningen har minst 10
medlemmar och att man är ansluten till en erkänd riksorganisation, samt att verksamheten i första hand riktar sig till personer med olika funktionshinder. Föreningen
ska också under föregående kalenderår har redovisat minst 20 godkända sammankomster för kommunalt aktivitetsbidrag. Vidare krävs att föreningen ska vara
öppen för alla som önskar medlemskap i den. Föreningen måste också ta ut en
medlemsavgift. Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges ifrån kravet på att
tillhöra en erkänd riksorganisation. Uppfylls dessa kriterier är föreningen berättigad
att ansöka om nedanstående bidrag:
• Aktivitetsbidrag
• Lokalbidrag
1.3.1 Handikappförening med säte utanför Svalövs kommun
Handikappföreningar med säte utanför Svalövs kommun är inte bidragsberättigade
i kommunen. Har föreningen medlemmar i Svalövs kommun har man möjlighet
att bli registrerad i kommunens föreningsregister och på så sätt få viss hjälp med
sin marknadsföring. För att komma ifråga för detta ska föreningen ha minst 10
medlemmar som är bosatta i Svalövs kommun och att man är ansluten till en erkänd riksorganisation, samt att verksamheten i första hand vänder sig till personer
med olika funktionshinder. Vidare krävs att föreningen ska vara öppen för alla
som önskar medlemskap i den.
1.4 Övrig förening
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Exempel på föreningar som klassificeras som övriga föreningar är föreläsningsföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar, folketshusföreningar, teaterföreningar, orkestrar, körer, biblioteksföreningar, mölleföreningar, släkt- och folklivsforskningsföreningar, lottarörelsen, hemvärnet, röda korset, civilförsvarsföreningar, turistföreningar och naturvårdsföreningar. Dessa föreningars verksamhet vänder sig i första hand till vuxna. I de fall någon av föreningarna har en verksamhet
som riktas mot barn- och ungdom och om föreningen i övrigt uppfyller de krav
som ställs på barn- och ungdomsföreningar blir föreningen självklart klassificerad
som sådan. För att bli klassificerad som övrig förening krävs att man har minst 10
medlemmar och att man är ansluten till en erkänd riksorganisation. Vidare krävs
att föreningen ska vara öppen för alla som önskar medlemskap i den.
Föreningen måste också ta ut en medlemsavgift. Om särskilda skäl föreligger kan
dispens ges ifrån kravet på att tillhöra en erkänd riksorganisation. Uppfylls dessa
kriterier är föreningen berättigad att ansöka om nedanstående bidrag:
• Lokalbidrag
• Riktat verksamhetsbidrag

§2
Bidragstyper
2.1

Aktivitetsbidrag

2.1.1 Kommunalt aktivitetsbidrag
Bidraget är en form av prestationsbidrag där föreningarna får bidrag för de aktiviteter som man genomfört. Kommunalt aktivitetsbidrag utgår per sammankomst för
barn- och ungdomsföreningar, samt för pensionärs- och handikappföreningar där
följande kriterier uppfylls:
1. - minst tre deltagare i bidragsberättigad målgrupp utöver ledaren, (4-20 år för
barn- och ungdomsföreningar, för pensionärs- och handikappföreningar finns
ingen åldersgräns)
2. - aktiviteten ska vara minst 60 minuter
3. - aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion
medlemsmöte eller motsvarande
4. - aktiviteten ska genomföras av lokalavdelning
5. - för varje aktivitet ska finnas en utsedd ledare, som ej får vara under 13 år.
Studiecirkelverksamhet räknas som bidragsberättigad sammankomst för pensionärs- och handikappföreningar.
Bidrag utgår endast per sammankomst och beloppet för dessa fastställs årligen av
välfärdsutskottet.
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Varje sammankomst ska redovisas på ett speciellt närvarokort, som tillhandahålls
av receptionen i kommunhuset. Närvarokorten finns även tillgängliga för utskrift
via kommunens hemsida. Närvarokortet ska undertecknas av ansvarig gruppledare
som också ansvarar för att samtliga uppgifter är ifyllda. Ofullständigt ifyllda närvarokort kan vid en kontroll bedömas som icke bidragsberättigade
sammankomster. Föreningen är skyldig att arkivera närvarokorten och ansökningsblanketten i tio år. Riktigheten av lämnade uppgifter från föreningen ska bestyrkas av en av styrelsen utsedd firmatecknare.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningens ansökan avslås. Kommunen gör stickprovskontroller av inlämnade ansökningar vid
varje ansökningstillfälle.
Ansökningstid:
Aktivitetsbidrag kan sökas två gånger per år. Redovisningsperioderna är 1/1 –
30/6 samt 1/7 – 31/12. Ansökan lämnas senast den 15 februari för höstens aktiviteter och den 15 augusti för vårens aktiviteter på en särskild blankett som tillhandahålls av receptionen i kommunhuset. Blanketten finns även tillgänglig för
utskrift via kommunens hemsida. På blanketten ska redovisas antal sammankomster samt deltagartillfällen summerade efter ålder och kön. På blanketten får
endast sammankomster för den aktuella redovisningsperioden tas med. Om
ansökan lämnas in 1 – 21 dagar för sent görs ett avdrag på 10 % av
bidragsbeloppet. Ansökan inkommen senare berättigar inte till bidrag.
Utbetalning av bidragen:
Bidragen utbetalas normalt första veckan i april respektive oktober. Bidragen till
de föreningar som tagits ut för kontroll utbetalas så snart denna är avslutad.
Observera att en separat bidragsansökan måste lämnas in till berörd riksorganisation för de barn- och ungdomsföreningar som ansöker om statligt lokalt aktivitetsstöd.
2.1.2 Riktat verksamhetsbidrag
De föreningar som har en speciell profil i sin verksamhet eller som av andra skäl
har svårigheter att bedriva sin verksamhet utifrån de generella bidragsbestämmelserna kan erhålla ett riktat verksamhetsbidrag. Vid tecknande av avtal om riktat
verksamhetsbidrag prioriteras föreningar som har inriktning på barn och ungdomsverksamhet. Riktat verksamhetsbidrag kan beviljas idrottsföreningar, kulturföreningar, bygdegårdsföreningar samt Folkets Husföreningar. Varje sådan ansökan
prövas i särskild ordning och om det är aktuellt att bevilja bidrag kommer ett
separat avtal att tecknas mellan välfärdsutskottet och föreningen. Av avtalet ska
framgå tidsperiod, föreningens åtagande samt vilken ersättning som kommer att
utgå. Inför avtalstidens utgång görs en uppföljning och en ny förhandling.
Ansökningstid
Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 31 mars och lämnas in på en
speciell blankett som tillhandahålls av receptionen i kommunhuset. Blanketten
finns även tillgänglig för utskrift via kommunens hemsida. Därefter träffas parterna för att diskutera förutsättningarna för att erhålla bidrag. Resultatet av dessa dis-
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kussioner kan leda fram till upprättandet av ett tidsbegränsat avtal som reglerar
parternas åtaganden.
Utbetalning av bidraget
Utbetalning av bidraget kommer att ske enligt den överenskommelse som träffats i
respektive avtal.

2.2

Lokalbidrag

Avtal om förhyrning av fast lokal ska i samtliga fall godkännas av
verksamhetschef fritid för att lokalbidrag ska kunna utgå. Avtalen om fast förhyrning av lokal ska tecknas mellan hyresvärd och berörd förening. Bidraget avser
att stödja föreningar som hyr lokal eller utomhusanläggning i Svalövs kommun.
Föreningen äger rätt att erhålla bidrag med högst 80 % av de faktiska kostnaderna
för egna eller förhyrda lokaler och anläggningar, dock med för närvarande högst
10 000 kronor per år. Med faktiska kostnader avses hyra, arrende, försäkringar
kopplade till lokalen/anläggningen samt förbrukningsavgifter. Bidraget utbetalas i
efterskott när föreningen inkommit med verifikationer/kvitto som styrker kostnaderna. Riktigheten av lämnade uppgifter från föreningen ska bestyrkas av ordförande och endera sekreterare eller kassör. Missbruk eller lämnande av oriktiga
uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från fortsatt bidragsgivning.
Förening som för utövandet av sin verksamhet måste hyra lokal utom kommunen
kan erhålla lokalbidrag enligt ovan. Maxbeloppet för lokalbidrag fastställs årligen
av välfärdsutskottet.
Lokal eller anläggning i förenings ägo och för vilka lokalbidrag utgår ska också i
möjligaste mån kunna upplåtas till andra föreningar.
Bidragsberättigad förening som tillfälligt hyr kommunala lokaler (idrottshallar,
skolor, gemensamhetslokaler i särskilda boenden) betalar ingen hyra för detta.
Ansökningstid:
Lokalbidrag kan sökas löpande under året. Ansökan ska göras på en speciell
blankett som tillhandahålls av receptionen i kommunhuset. Blanketten finns även
tillgänglig för utskrift via kommunens hemsida.

2.3

Ledarutbildningsbidrag

Syftet med bidraget är att ge föreningarna möjlighet att sända deltagare till ledarutbildningar, som anordnas lokalt eller centralt. Välutbildade ledare är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Ersättning erhålls för kursavgift och resekostnad för billigaste färdmedel. Bilersättning utgår med ett belopp motsvarande
kommunens icke skattepliktiga milersättning. Bidraget avser kalenderår och utbetalas i efterskott sedan kursinbjudan, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift
uppvisats. Ansökan ska göras av föreningen och inte av enskild medlem. Föreningarna är berättigade till bidrag med för närvarande högst 8 000 kronor per
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förening och år. Maxbeloppet för ledarutbildningsbidrag fastställes årligen av välfärdsutskottet.
Riktigheten av lämnade uppgifter från föreningen ska bestyrkas av ordförande och
endera sekreterare eller kassör. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan
medföra att föreningen avstängs från fortsatt bidragsgivning.
Ansökningstid:
Ledarutbildningsbidrag kan sökas löpande under året. Ansökan ska göras på en
speciell blankett som tillhandahålls av receptionen i kommunhuset. Blanketten
finns även tillgängliga för utskrift via kommunens hemsida.

2.4 Projektbidrag
Syftet med bidraget är att vidga föreningens verksamhet ifråga om verksamhetsgrenar, nya former för verksamheten samt att stödja utvecklings- och försöksverksamhet. Det är även möjligt att erhålla bidrag för speciella underhållsinsatser på
barn- och ungdomsföreningarnas lokaler. Ansökningarna prövas i särskild
ordning. Bidrag ska sökas, och beslut hinna fattas, innan verksamhet startas eller
inköp görs. Annars kommer ansökan att avslås.
Nystartade föreningar kan erhålla ett startbidrag om kraven för att bli klassificerad
som bidragsberättigad förening i övrigt uppfylls.
Riktigheten av lämnade uppgifter från föreningen ska bestyrkas av ordförande och
endera sekreteraren eller kassör. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter
kan medföra att föreningen avstängs från fortsatt bidragsgivning.
Ansökningstid:
Projektbidrag kan sökas vid två tillfällen; senast den 31 mars och senast den 30
september. För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Ansökan ska
göras på en speciell blankett som tillhandahålls av receptionen i kommunhuset.
Blanketten finns även tillgänglig för utskrift via kommunens hemsida.
-----Antaget av kommunfullmäktige den 21 december 2009, § 146, att gälla från och
med den 1 januari 2010.

