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1 Bidrag och stöd till civilsamhället i Askersunds kommun
Detta dokument är en av flera förutsättningar för att Askersunds kommuns kultur- och fritidsprograms
intentioner ska förverkligas. Askersunds kommun stöttar föreningslivet genom kontanta bidrag,
subventionerade lokalhyror och utlån av viss utrustning samt stöd och rådgivning. Ett bidrag syftar till
att ge en förening en ekonomisk grundtrygghet.
Kommunen kan teckna avtal med förening om skötsel av kommunal anläggning. För dessa
anläggningar kan inte skötselbidrag sökas.

1.1 Syfte med bidrag och stöd till civilsamhället
Alla invånare i Askersunds kommun ska kunna välja att ha en aktiv fritid inom kultur/fritid/idrott
utifrån sina unika förutsättningar, behov och intressen.
Askersunds kommuns bidrag och stöd till civilsamhället inom kultur- och fritidsområdet ska skapa
goda förutsättningar att verka och utvecklas. Askersunds kommun vill stärka folkhälsan genom att
uppmuntra det egna skapandet och stimulera fysisk aktivitet.

2 Registrerad förening
Askersunds kommun kräver att sökande förening har registrerat sig i kommunens föreningsregister.
Registret är till för föreningar som är verksamma i Askersunds kommun. Föreningen
behöver vara registrerad för att
* synas och vara sökbar i föreningsregistret
* kunna boka kommunala lokaler
* ansöka om bidrag
Föreningen ska vara ideell och uppbyggd enligt demokratiska principer, ha stadgar,
organisationsnummer, BG/PG/bankkonto och vald styrelse samt bedriva verksamhet för invånarna i
Askersunds kommun. Förening som inte följer villkor och regler i detta dokument riskerar att bli
avregistrerad och återbetalningsskyldig.
1. Föreningen ska välkomna alla människor inom sitt verksamhetsområde samt arbeta för att
motverka kränkningar och diskriminering inom föreningsverksamheten.
2. Föreningen ska arbeta för en ökad jämställdhet i den egna verksamheten. Gäller alla nivåer,
det vill säga styrelsesammansättning, ledare och deltagare.
3. Föreningens verksamhet ska bedrivas i miljöer fria från alkohol, narkotika, droger, tobak,
spel- och läkemedelsmissbruk (ANDTSL) samt våld och rasism.
4. Vid registrering lämnas följande uppgifter in: stadgar, årsmötesprotokoll och årsredovisning
(verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse) samt uppgifter om antal
medlemmar per den 31 december året innan. Föreningen ska även vid en kontroll/uppföljning
uppvisa medlemsregister och andra efterfrågade dokument som styrker verksamhetens
riktighet. Nybildad förening ska även lämna in protokoll från konstituerande årsmöte samt
kopia på myndighetsbeslut angående organisationsnummer. Alla handlingar som lämnas till
kommunen ska vara kopior av undertecknade originalhandlingar.
5. Förnyelse av registrering ska ske årligen, skyndsamt efter årsmöte, i annat fall avregistreras
föreningen.
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3 Kategorier av sökande
3.1 Registrerad förening men inte bidragsberättigad
En förening som är registrerad men inte bidragsberättigad kan endast söka bidrag för nattvandring.

3.2 Registrerad bidragsberättigad förening
En förening som är både registrerad och bidragsberättigad kan söka flera bidrag. Här nedan följer en
beskrivning.

3.2.1 Barn- och ungdomsförening
Som barn- och ungdomsförening räknas förening som bedriver verksamhet för barn/ungdomar
i åldern 7-21 år (från och med det år man fyller 7 och till och med det år man fyller 21 år).
Sökande förening ska ha haft minst tio bidragsberättigade sammankomster under senaste
verksamhetsåret.
Bidrag utgår ej för skolelev under schemabunden skoldag ej heller till hem- och skolaförening.
Föreningen ska vara medlem i en riksorganisation som ger statligt stöd till barn- och
ungdomsverksamhet.

3.2.2 Kulturförening
Som kulturförening räknas förening som verkar för ett rikt och varierat kulturliv, som bedriver
en verksamhet som riktar sig mot allmänheten eller tillvaratar allmänna intressen inom
exempelvis kulturminnes- och hembygdsvård. Föreningen ska ha minst tio aktiva medlemmar.
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva kulturverksamhet, t.ex. litterära sällskap,
konstföreningar, hembygdsföreningar och arrangörsföreningar inom olika kulturella uttryck.

3.2.3 Pensionärsförening
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för pensionärer och
aktivt främja äldres intressen.

3.2.4 Social förening
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att stärka social sammanhållning, hjälpa utsatta
grupper eller främja ett ideellt syfte, t.ex. integration, tillgänglighet eller jämställdhet.

3.2.5 Fritidsförening
En fritidsförening är en förening som inte kan klassificeras enligt ovan men som bedriver
verksamhet som kan beskrivas som allmännyttig, exempelvis inom friluftsliv och miljö,
läxhjälp, integration, mötesplats för unga, eller personlig utveckling.

3.3 Invånarinitiativ, ej förening
Kommunen vill stimulera och möjliggöra för enskilda invånare och grupper, att arrangera och skapa
projekt och arrangemang. Sökande ska fylla minst 26 år innevarande år. För yngre personer finns Ung
peng. (Ung peng är ett stipendium i samarbete med Region Örebro län som kan sökas av unga 13-25
år. Stipendiet ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i
första hand personer i åldrarna 13-25 år.)
Kan söka: Sökande ska fylla minst 26 år innevarande år.
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Sista ansökningsdag: Kan sökas löpande under året.

Regler: Maxbelopp finns för ansökan. Inga stöd beviljas för redan utförda projekt eller arrangemang.
Initiativet behovsprövas särskilt på grund av att bidraget utbetalas till aktör som inte är
bidragsberättigad förening.
Utbetalning kan ske först efter genomfört projekt/arrangemang. Redovisning ska skickas in senast en
månad efter genomförande. Utbetalning kan i undantagsfall betalas ut i förskott, men sökande blir
återbetalningsskyldig om arrangemanget redovisar vinst/överskott, inte genomförts eller inte
redovisas. Bidrag ges inte till partipolitisk eller religiös verksamhet, skolprojekt, mat eller dryck.
Krav: Initiativet ska ha en budget, en plan för egenfinansiering och en plan för genomförande samt
vara publikt och öppet för invånare i Askersunds kommun. Initiativet får inte vara vinstdrivande.
Initiativet ska vara ideellt och tidsbegränsat.

3.4 Icke bidragsbidragsberättigade föreningar och organisationer
Politiska föreningar.
Svenska kyrkan.
Trossamfund. Undantaget barn- och ungdomsverksamhet utan religiös påverkan.
Hem- och skolaföreningar samt föreningar knutna till skolan.
Ekonomiska föreningar.
Personalföreningar.
Föreningar som får stöd till samma verksamhet via annan kommunal förvaltning.
Korplag anslutna till Korpen.
Stödföreningar och supporterklubbar.
Förening som inte beaktar alla människors lika värde.
Fackföreningar eller andra föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars
yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
Studieorganisationer och vägföreningar hanteras genom separata bidragsregler. Detsamma gäller för
föreningar med verksamhet för människor med funktionsvariationer i Sydnärke.

4 Bidrag
Bidrag kan enbart sökas av föreningens huvudstyrelse och beviljat bidrag utbetalas till föreningen.
Huvudorganisationen söker bidrag för samtliga sektioner. Föreningen har registrerat aktuella
föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister. Om det efter utbetalning av bidrag framkommer att
utbetalningen grundats på oriktig uppgift från föreningen, är föreningen på begäran av kommunen,
skyldig att omgående återbetala hela eller delar av bidraget. Bidrag beviljas inte för verksamhet som
kommunen redan finansierar eller lämnar andra bidrag till via avtal eller bidragssystem.
En för sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas. Det innebär att sista ansökningsdag är
viktig. Ansökan ska vara datumstämplad av kommunen senast sista ansökningsdagen. Är sista
ansökningsdag en helgdag innebär det att ansökan ska vara datumstämplad av kommunen senast en
vardag innan. Har föreningen skuld till kommunen utbetalas inget bidrag.
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All bidragsgivning sker inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår.
Ändring och justering av bidragsbelopp kan därför ske med hänsyn till och i anslutning till
budgetläggning. Ansvarig nämnd har slutgiltig tolkningsrätt gällande utformade bidragsbestämmelser.

4.1 Startbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Kan sökas löpande under året.
Regler: Startbidraget kan sökas av nybildad förening under första verksamhetsåret.
Krav: Föreningen ska ha minst tio medlemmar och ha varit verksam i tre månader. Föreningen ska inte
ha varit verksam i kommunen under den senaste treårsperioden. Bidrag utbetalas inte till nybildad
sektion inom befintlig förening.

4.2 Grundbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Grundbidraget baseras på antalet medlemmar mellan 7-21 år. Beräkning sker 31 december året
innan ansökan sker. Syftet är att ge föreningar en ekonomisk grund.
Unga medlemmar mellan 13-21 år premieras med högre bidrag.

4.3 Aktivitetsbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Aktiviteter för januari-juni, 25 augusti, aktiviteter juli-december, 25 februari,
Regler: Bidraget utgörs dels av ett fastställt belopp för varje bidragsberättigad aktivitet samt ett
fastställt belopp som beviljas per deltagare.
För deltagare mellan 7-12 år gäller det fastställda beloppet. Unga medlemmar mellan 13-21 år
premieras med högre bidrag. Bidrag beviljas deltagare från det kalenderår de uppnår åldern.
Villkor för en godkänd aktivitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiviteten ska genomföras lokalt (i Askersunds kommun).
Minst 5 och max 30 deltagare i bidragsberättigad ålder 7-21 år (ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare en gång per dag).
Aktiviteten/gruppen har minst en ledare.
Ledaren får ej vara ledare för flera grupper under samma tid.
Aktiviteten ska vara minst en timme med gemensam samling och avslutning. •
Aktiviteten ska
vara planerad och genomförd
Aktiviteten genomförs i föreningens regi.
Bidrag utgår inte till aktivitet som ordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan
Bidrag ges en gång per dag och deltagare inom samma förening.
Bidrag utgår ej till kommersiella arrangemang i föreningens regi, t e x bingo, dans, basar m m.
Bidrag utgår ej till studiecirklar anordnade av studieförbund.
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•

Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov.
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledaren ska vara
närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper
under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga. Föreningen
lämnar senast sista ansökningsdag en redovisning över antalet genomförda sammankomster och
totala antalet deltagare i dessa, överförda från ett eller flera närvarokort. Föreningar anslutna till
Riksidrottsförbundet (RF) kan redovisa genom IdrottOnline.

4.4 Driftbidrag anläggning
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Årligt driftbidrag kan sökas för anläggning som används i verksamheten enligt taxan för
anläggningar.

4.5 Driftbidrag till föreningsägda elljusspår
Kan söka: De föreningar som äger ett elljusspår i Askersunds kommun.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Elljusspåret ska vara öppet för allmänheten. Belysningen ska vara tänd fram till kl. 22 under
den mörka årstiden. Manuell strömbrytare kan användas.

4.6 Bidrag ledarutbildning
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomförd utbildning.
Regler: Ledarutbildningsbidrag utgår till personer som deltar i kurs för utbildning till ledare och
styrelseledamöter. Kursen skall vara anordnad av organisation, som är ansluten till RF eller annan
central organisation. Bidraget utgår till maximalt fyra personer per kurs och organisation. Bidrag utgår
med 75 % av kurskostnaden.
Bifogas ansökan:
- deltagarförteckning eller kursbevis,
- inbjudan,
- kvitto på erlagd kursavgift.

4.7 Lägerbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomfört läger.
Regler: Lägerbidrag utgår för läger, som omfattar minst två dagar och högst 14 dagar.
Bidraget utgår per deltagare och dag i åldern 7 – 21 år samt för en ledare per sju deltagare.
Separat namnlista på deltagare (namn och födelsedatum) och ledare ska medfölja ansökan.
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Unga deltagare mellan 13-21 år premieras med högre bidrag.

4.8 Lovbidrag
Kan söka: Registrerad förening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomförd lovaktivitet.
Regler: Lovbidrag utbetalas till förening som anordnat kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under
skollov. Bidrag utgår ej till förtäring utan för kostnader i samband med prova-på-aktiviteter.

4.9 Arrangemangsbidrag kultur
Kan söka: Kulturförening eller annan förening som arrangerar kultur.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Ansökan ska avse arrangemang inom någon kulturyttring, till exempel bild, dans, teater och
musik. Arrangemanget ska vara offentligt och öppet för allmänheten. Arrangemang kan vara enskilda
eller återkommande och ska specificeras i antal, tidsperiod, datum eller likande. En kalkyl som
redovisar kostnader och eventuella intäkter ska bifogas ansökan. Bedömning av ansökt belopp görs i
förhållande till arrangemangets storlek och det allmänna intresset.
Arrangemang för unga mellan 13-21 år premieras med högre bidrag.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Askersund kommun har stöttat arrangemanget.

4.10 Arrangemangsbidrag kultur för äldre
Kan söka: Pensionärsföreningar eller andra föreningar som arrangerar kultur för äldre.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Ansökan ska avse arrangemang inom någon kulturyttring, till exempel bild, dans, teater och
musik. Arrangemanget ska vara offentligt och öppet för allmänheten. Arrangemang kan vara enskilda
eller återkommande och ska specificeras i antal, tidsperiod, datum eller likande. En kalkyl som
redovisar kostnader och eventuella intäkter ska bifogas ansökan. Bedömning av ansökt belopp görs i
förhållande till arrangemangets storlek och det allmänna intresset.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Askersund kommun har stöttat arrangemanget.

4.11 Bidrag pensionärsföreningar
Kan söka: Pensionärsföreningar.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Bidrag utgår enligt gällande taxa.

4.12 Bidrag samlingslokaler
Kan söka: Föreningar som har en samlingslokal.
Sista ansökningsdag: 30 april.
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Regler: Det övergripande målet med stödet till samlingslokaler ska vara att bibehålla och utveckla
naturliga mötesplatser i kommunen. Med allmänna samlingslokaler avses lokaler som ägs eller
disponeras av ideella föreningar, och är öppna och tillgängliga för föreningslivets möten,
studieverksamhet, kulturella verksamhet, fritidsaktivitet, förströelse eller annan liknande verksamhet.
Lokalen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten
och att den har, eller förväntas få, en allsidig användning. En förutsättning är att föreningslivets och
kommuninvånarnas behov av lokaler inte kan tillgodoses i andra närliggande lokaler.
Undantagna från bidrag är enligt dessa bestämmelser riksorganisationer, läns- eller
distriktsorganisationer, föräldraföreningar, villaföreningar, hyresgästföreningar samt föreningar vars
uppgift är att tillvarata yrkesmässiga, fackliga, ekonomiska eller övriga intressen kopplat till
anställning.
Stöd fördelas mellan föreningarna inom fastställd ram. Föreningarnas ansökan om stöd ska ligga till
grund för fördelningen. Ansökan om bidrag till samlingslokal görs av föreningens huvudstyrelse på
fastställt formulär. De uppgifter som ligger till grund för föreningens ansökan ska bevaras av
föreningen i minst fem år.

4.13 Bidrag nattvandring
Kan söka: Registrerad förening.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Vuxna i föreningen ska nattvandra på sin ort minst fyra gånger per år (två helger per termin,
både fredag och lördag) för att skapa trygghet bland barn, unga och övriga invånare. Nattvandrarna
ska anses lämpliga av sin förening och agera med engagemang, lyhördhet och respekt. Tanken är att
bidraget ska stimulera föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag utgår med ersättning per
helg samt med ett maxbelopp per förening och år.

4.14 Övriga verksamhetsbidrag
Kan söka: Förening med verksamhet för kommuninvånarna.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Askersunds kommun kan ge bidrag till ideella föreningar vars verksamhet ej omfattas av de
områden som specificeras ovan under förutsättning att föreningen bedriver regelbunden verksamhet i
Askersunds kommun för invånarnas bästa. Föreningen kan ha säte i annan kommun. Föreningens
målgrupp ska inkludera invånare i Askersunds kommun. Genom föreningens verksamhet ska
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invånarna ha möjlighet att påverka sina egna villkor eller skapa en god livskvalitet eller bidra till
samhällets utveckling.

4.15 Bidrag barns och ungas mötesplatser
Detta bidrag kan sökas av föreningar som vill utveckla mötesplatser och verksamhet tillsammans med
barn och unga.

4.15.1 Mötesplats för unga 13-21 år
Kan söka: Alla bidragsberättigade föreningar som driver verksamhet tillsammans med
målgruppen, unga i åldern 13-21 år.
Sista ansökningsdag: Aktiviteter för januari-juni, 25 augusti, aktiviteter juli-december, 25
februari.
Regler: Detta bidrag kan sökas av föreningar som vill utveckla mötesplatser och verksamhet
tillsammans med ungdomar i åldern 13-21 år. Krav för beviljande av bidrag är ungas
delaktighet och vuxnas lyhördhet. Verksamheten är styrd av ungdomarna och kan omfatta
olika aktiviteter såsom att främja läsning och skrivande, fysisk aktivitet, spel,
skapande/kultur, mek/motor, café osv. Förutsättning för bidrag är att en vuxen ledare är
delaktig i verksamheten. Stöd och råd finns att få från Ungas fritid, Askersunds kommun.
Verksamhet som erhåller bidrag för ungas mötesplats eller föreningsdriven fritidsgård kan
inte få aktivitetsbidrag för samma verksamhet.

4.15.2 Mötesplats för barn 7-12 år
Kan söka: Alla bidragsberättigade föreningar som driver verksamhet tillsammans med
målgruppen, barn 7-12 år.
Sista ansökningsdag: Aktiviteter för januari-juni, 25 augusti, aktiviteter juli-december, 25
februari.
Regler: Detta bidrag kan sökas av föreningar som vill utveckla mötesplatser och verksamhet
tillsammans med ungdomar i barn i åldern 7-12 år. Krav för beviljande av bidrag är barnens
delaktighet och vuxnas lyhördhet. Verksamheten är styrd av barnen och kan omfatta olika
aktiviteter såsom att främja läsning och skrivande, fysisk aktivitet, spel, skapande/kultur, café
osv. Förutsättning för bidrag är att en vuxen ledare är delaktig i verksamheten. Stöd och råd
finns att få från Ungas fritid, Askersunds kommun.
Verksamhet som erhåller bidrag för ungas mötesplats eller föreningsdriven fritidsgård kan
inte få aktivitetsbidrag för samma verksamhet.

