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1. Inledning
Föreningar i Malung-Sälens kommun kan söka bidrag till sin verksamhet. Bidrag kan utgå som
ungdomsbidrag, kulturbidrag eller övriga föreningsbidrag. Föreningsbidraget är avsett att stödja
föreningens drift och verksamhet.
Ungdomsbidrag ges som administrationsbidrag, investeringsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokalt
aktivitetsstöd, lokal- och anläggningsbidrag, startbidrag, spårhållningsbidrag till föreningar med
ungdomsverksamhet. Kulturbidrag ges som verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag till
kulturföreningar. Övriga bidrag ges till samlingslokaler/anläggningar, handikappföreningar och
pensionärsföreningar samt som övriga bidrag.

2. Policy för föreningsbidrag
Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av föreningar är positivt för
kommunens alla invånare och besökare. Föreningslivet har betydelse genom att deras verksamhet
stöttar upp och fyller på där kommunens ansvar tar slut.
Genom föreningsbidragen vill kommunen bidra till att föreningslivet får ett ekonomiskt stöd för sin
verksamhet.
Ideella föreningar med styrelse i och verksamhet förlagd till Malung-Sälens kommun kan erhålla
ekonomiskt stöd enligt kommunens regler för föreningsbidrag.
Föreningsstödet ska
•
stödja ideella barn- och ungdomsorganisationer för att skapa en meningsfull fritid för barn och
ungdomar i Malung-Sälens kommun
•

stödja ideellt arbetande handikapporganisationer och organisationer för socialt stöd för att bland
annat hjälpa dessa att genomföra ett viktigt socialt arbete i Malung-Sälens kommun

•

stödja ideellt arbetande kulturgrupper så att de kan bedriva en för kommunen berikande
verksamhet

•

stödja organisationer som i övrigt gör en samhällsnyttig insats inom Malung-Sälens kommun

Policy fastställd av kommunfullmäktige
2012-09-24, § 87
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3. Krav på föreningar/villkor
Föreningsbidrag beviljas till:
•
demokratiskt uppbyggda ideella föreningar med allmännyttigt syfte, lagenlig verksamhet och med
säte i Malung-Sälens kommun. Ett krav är att alla medlemmar ska vara fysiska personer och ha
rösträtt i föreningen. Föreningarna ska vara öppna för alla som ansluter sig till föreningens stadgar
samt ha medlemmar som är registrerade i medlemslista och betalar av föreningen beslutad
medlemsavgift.
•
föreningar med minst 10 medlemmar. Som medlem räknas den som under närmast föregående år
varit registrerad som medlem och betalt medlemsavgift.
Verksamheten ska
•
huvudsakligen bedrivas inom kommunens gränser1
•
uppvisa kontinuitet i verksamhet och organisation
•
arbeta för tillgänglighet, integration, drogfrihet och jämställdhet
Föreningsbidrag beviljas inte till:
•
supporterklubbar
•
politiska organisationer

4. Ansökan om föreningsbidrag (allmänt)
Ansökan om föreningsbidrag görs på särskild blankett. Blankett finns att hämta på kommunens hemsida
www.malung-salen.se, avsnitt blanketter.
Till ansökan ska bifogas2:
•
Årsredovisning/verksamhetsberättelse (senast aktuella)
•
Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse (senast aktuella)
•
Årsmötesprotokoll (senast aktuella)
•
Förteckning över styrelsen
•
Preliminär verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
•
Redovisning av antal medlemmar, medlemsavgifter och avgiftens storlek per medlem
•
Stadgar
•
Förteckning över andra sökta/erhållna bidrag från Malung-Sälens kommun och/eller från andra
•
Sökt belopp och motivering
Se även krav på bilagor för respektive bidrag.
Alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten ska fyllas i, i annat fall betraktas ansökan som
ofullständig och komplettering kommer att krävas.
För sent inkomna ansökningar ger inte rätt till bidrag, post- eller ankomststämpelns datum gäller. Om en
ofullständig ansökan inte kompletteras inom 30 dagar kommer den att avslås.
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till
förfogande för granskning.

1

Föreningen ska ha sitt säte i Malung-Sälens kommun, alternativt beviljas bidrag endast för folkbokförda i
kommunen
2
Gäller KS Föreningsbidrag, Kulturbidrag och Tekniska förvaltningens Administrationsbidrag.
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5. Kommunens hantering
Föreningsbidragen hanteras av kommunstyrelseförvaltningen, tekniska förvaltningen och
kulturförvaltningen.
Nedanstående tabell visar vem som sköter de olika bidragen och vilka ansökningstider som gäller.
Förvaltning
KS3 Föreningsbidrag

Bidrag
Samlingslokal /
Anläggning
Handikappföreningar
Pensionärsföreningar
Övriga bidrag

31 oktober
31 oktober
31 oktober

Tekniska förvaltningens
ungdomsbidrag
Tekniska förvaltningens
ungdomsbidrag
Tekniska förvaltningens
ungdomsbidrag
Tekniska förvaltningens
ungdomsbidrag
Tekniska förvaltningens
ungdomsbidrag
Tekniska förvaltningens
ungdomsbidrag
Tekniska förvaltningens
ungdomsbidrag

Administrationsbidrag

31 mars

Investeringsbidrag

31 december

Ledarutbildningsbidrag

löpande

Lokalt aktivitetsstöd

15 februari, 15 augusti

Lokal & anläggningsbidrag

31 mars

Startbidrag

löpande

Spårhållningsbidrag

30 april

Kulturnämnden (KN)

Verksamhetsbidrag

31 oktober

KS Föreningsbidrag
KS Föreningsbidrag
KS Föreningsbidrag

Ansökningsdatum
31 oktober

Varje år fastställer kommunstyrelsen och kulturnämnden ekonomiska ramar för föreningsbidrag.
Ramarna ges i form av olika potter för de ingående bidragsdelarna. Beroende på storlek på potten och
hur många föreningar som ansöker kan storleken på bidrag variera mellan åren för vissa bidrag.
Handläggningen av en del av föreningsbidragen är delegerade från kommunstyrelsen/kulturnämnden till
utsedd tjänsteman. Vissa bidrag kan dock inte hanteras inom ramen för regelverket utan kräver beslut av
ansvarig nämnd eller styrelse.
Inför varje ansökningsomgång träffas en tjänstemannagruppering, bestående av företrädare för de
förvaltningar som hanterar olika former av bidrag, för att gå igenom ansökningar och bereda underlag
inför beslut i kommunstyrelsen respektive kulturnämnden. Den gemensamma beredningen görs för att
öka graden av samordning.
Kommunen eftersträvar att beslut om föreningsbidrag ska till lämnas till respektive förening inom cirka
tre månader efter ansökningstidens utgång.
Se processbeskrivning i bilaga 2.

3

KS = kommunstyrelsen
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6. De olika bidragen
6.1 Kommunstyrelsens föreningsbidrag
Verksamhetsbidrag är ett ekonomiskt stöd till förening verksam i Malung-Sälens kommun enligt tidigare
definition.

6.1.1 Samlingslokal och anläggningsbidrag
Bidraget avser dels att ställa kommunala lokaler till föreningarnas förfogande, dels att stödja organisation
som äger eller förhyr lokal eller anläggning. Som samlingslokal räknas bland annat bystugor. Som
anläggning räknas anläggningar som är publika, till exempel folkparker och badplatser.

6.1.2 Handikappföreningar
Verksamhetsbidrag kan sökas av handikappföreningar och syftar till att alla människor oavsett
funktionsförmåga ska kunna delta i föreningslivet.

6.1.3 Pensionärsföreningar
Medlemsbidrag kan sökas av pensionärsföreningar. Bidrag utbetalas med 39 kr/ medlem. Bidrag kan
endast erhållas för folkbokförd medlem i Malung-Sälens kommun.

6.1.4 Övriga bidrag
Bidrag kan lämnas till andra föreningar som verkar för ett rikt fritidsutbud eller gör en samhällsnyttig
insats.

6.1.5 Bidragsfördelning
En sammanställning görs av inkomna ansökningar och fördelas årligen utifrån tillgängliga budgetmedel
för de olika delarna av föreningsbidragen. Föreningsbidrag för lokalhyra lämnas till ett antal föreningar
efter verifiering av faktisk kostnad.
Vid fördelning av föreningsbidrag tas hänsyn till fri lokalupplåtelse, det vill säga föreningar som fritt
disponerar lokaler som Malung-Sälens kommun äger eller hyr. Kommunen arbetar med att avveckla fria
lokaler till förmån för tecknande/överlåtelse av hyresavtal till föreningar, som istället får bidrag för
hyreskostnader.
Efter beredning och behandling i kommunstyrelsens budgetutskott (ksbu) fastställs bidragen vid
kommunstyrelsens sammanträde i januari för utbetalning under februari/mars varje år.
Bidragsfördelning 2012 finns i bilaga som utgångsvärde (bilaga KA 2012.2).

Övriga bidrag

Övriga ansökningar om verksamhetsbidrag behandlas inom ramen för en ofördelad pott. Ansvaret för
den potten ligger på kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau), som tar separata beslut om dessa
ansökningar.
För vissa föreningar, som tidigare har erhållit föreningslån via kommunen, innebär beviljande av bidrag i
praktiken att inga bidrag betalas ut. Istället redovisas bidraget som en amortering av befintligt lån. Den
principen har gällt sedan 2007 med avsikten att fasa ut dessa lån.
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6.2 Ungdomsföreningsbidrag (tekniska förvaltningen)

Bidrag enligt dessa normer utbetalas till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som får
bidrag enligt kungörelse om statsbidrag till ungdomsorganisationer.
Annan lokal organisation, som fyller dessa normer och angivna krav, kan erhålla bidrag efter särskild
prövning av kommunstyrelsen.
Bidrag enligt dessa normer utbetalas till lokalavdelning med minst 10 medlemmar i åldern 7- 20 år.

6.2.1 Administrationsbidrag
Bidrag utbetalas med 30 kr/medlem, dock lägst 300 kr per förening och år. Bidraget är maximerat till 5
000 kr/förening och år.

6.2.2 Investeringsbidrag
Avser bidrag till investeringar i anläggningar, byggnader, maskiner, utrustning och inventarier med mera.
Ansökan om investeringsbidrag sker för kommande kalenderår senast 31 december på särskild blankett.
Till ansökan ska bifogas kopia på eventuell ansökan ur regleringsfond.

6.2.3 Ledarutbildningsbidrag
Bidraget är maximerat till redovisade sammankomster för aktivitetsbidrag under närmast föregående
kalenderår.
20- 100 sammankomster max 3 000 kr/år
101- 200
”
5 000 kr/år
201- 300
”
7 000 kr/år
301- 400
”
9 000 kr/år
401- 500
”
11 000 kr/år
501-1000
”
13 000 kr/år
1001-1500
”
20 000 kr/år
1501-2000
”
25 000 kr/år
2001-2500
”
30 000 kr/år
2501-3000
”
35 000 kr/år
3001”
40 000 kr/år
Besked om bidragsberättigat ledarutbildningsbidrag ges i samband med utbetalandet av lokalt
aktivitetsstöd, vilket sker under årets första kvartal. Ledarutbildningsbidrag är innestående till dess
föreningen lämnar in ansökan. Därefter utbetalas bidraget inom ramen för tilldelat anslag.
Bidragsberättigad kursdag ska omfatta minst 4 lektionstimmar. Bidraget får utbetalas för högst 14 dagar
vid samma kurstillfälle. Bidrag utbetalas för högst 5 deltagare per förening och kurs. För deltagande i
kongress, förbundsmöte, årsmöte eller liknande utbetalas inget bidrag och inte heller för kurser som är att
betrakta som yrkesutbildning, till exempel domare.
Bidrag utbetalas endast för kurser anordnade av distrikts- eller riksorganisation. Annan kurs kan
godkännas som berättigad efter prövning. Endast förening kan erhålla bidrag, inte enskild medlem. Vid
tveksamhet om viss ledarutbildning är bidragsberättigad, uppmanas organisationen att inhämta
förhandsbesked. Ansökan ska göras på särskild blankett senast 1 månad efter avslutad kurs.
Efter prövning i varje särskilt fall kan kommunstyrelsen inom ramen för anvisade medel bevilja bidrag till
nya föreningar.

6.2.4 Lokalt aktivitetsstöd
Lokalt aktivitetsstöd utbetalas enligt nedan angivna villkor med
•
30 kr/sammankomst i åldern 7-12 år
•
60 kr/sammankomst i åldern 13-20 år
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För grupper med minst 50% flickor utbetalas
•
50 kr/sammankomst i åldern 7-12 år
•
80 kr/sammankomst i åldern 13-20 år
För handikapporganisation utbetalas
•
60 kr/sammankomst
Med ”bidragsberättigad aktivitet” menas en sammankomst:
•
med minst 5 deltagare i respektive åldersgrupp. Ledare får räknas som deltagare. För
handikappade
idrottsutövare gäller ingen övre åldersgräns.
•
som varar minst en timme (60 minuter). Omklädning får inkluderas i denna tid.
•
som ligger i linje med föreningens verksamhet och idé.
•
som genomförs av lokalavdelning.
•
en gemensam samling med någon form av instruktion eller dylikt ska ske.
•
en gemensam avslutning skall förekomma.
•
varje gruppverksamhet skall vara ledarledd.
Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och aktivitetens längd utöver 1
timme. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras och ska efter rapportering förvaras av respektive
förening i minst 4 år. Gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på
närvarokorten är riktiga.
Föreningen lämnar senast den 15 augusti (för vårterminen) respektive 15 februari (för höstterminen) en
redovisning över antalet genomförda sammankomster. Denna redovisning sker på särskild
ansökningsblankett. I redovisningen får tas med aktiviteter som har genomförts de sista 45 dagarna av
närmast föregående redovisningsperiod, om de inte redovisats tidigare.
Närvarokorten ska inlämnas på begäran.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att lokalavdelning avstängs från bidrag. Även
återbetalning kan krävas.

6.2.5 Lokal- & anläggningsbidrag
Bidraget avser dels att ställa kommunala lokaler till föreningarnas förfogande, dels att stödja organisation
som äger eller förhyr lokal eller anläggning.
Organisation som hyr eller äger lokal/anläggning får uppta verifierade kostnader för:
Hyra/ränta, elström, värme, sophämtning, snöröjning, försäkring, matjord, gödning, gräsfrö, sand och
spån, enklare reparation och underhåll av fastighet och inventarier.
Ej bidragsberättigat: städning, nybygge, extra elanslutningar, lagfartskostnader, investeringar,
verksamhetsanknutna inköp till exempel idrottsredskap, kommersiella anläggningar där idrott ej bedrivs, el
avseende elljusspår.
Bidrag inom ramen för tillgängliga medel kan utbetalas med högst 50 % av ovan nämnda kostnader, vilka
ska verifieras med kvittokopior i ansökan.
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6.2.6 Startbidrag
Bidrag till nystartad förening med minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år kan utbetalas med 1 500 kr efter
ansökan på särskild blankett. 50 % av beloppet utbetalas vid ansökningstillfället och resterande 50 % efter
sex månaders verksamhet.

6.2.7 Spårhållningsbidrag
Utbetalas till förening som håller skid-/skridskospår i form av dels ett grundbidrag på antal km (elljus-)spår,
dels i form av ett bidrag per uppspårade km under säsong enligt redovisning på särskild blankett, som ska
insändas senast 30 april.
Bidrag beviljas inom ramen för tillgängliga medel.

6.2.8 Utdelning av Malung-Sälens idrottspris
För att premiera en idrottslig prestation har Malung-Sälens kommun inrättat ett årligt idrottspris som kan
premiera till exempel ett genomförande av ett lyckat idrottsevenemang, en inspirerande ungdomsledare,
en organisation eller en idrottslig prestation.
Idrottspriset uppgår till en summa av 10 000 kronor, att fördelas på en eller två vinnare.
Förslag ska inkomma till fritidsansvarige under januari månad efter annons i Malungsbladet och
information på kommunens hemsida. Fritidsansvarige utser i samråd med kommunfullmäktiges presidium
vinnare och prisutdelning sker på kommunfullmäktige i februari eller mars. Prissumman justeras varje år
med KPI (konsumentprisindex) och utdelades första gången 2011.

Riktlinjer fastställda i kommunstyrelsen
2012-09-04, § 126
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6.3 Kulturnämndens verksamhetsbidrag
Riktlinjer för Malung-Sälens kommuns bidrag till ideella kulturföreningar
Kulturnämnden vill med bidrag till kulturföreningar främja föreningslivets mångfald i hela kommunen samt
stimulera till deltagande i och upplevelser av olika kulturformer. Föreningsverksamheter som främjar
livskvalité och stärker folkhälsoarbetet i kommunen ska stimuleras. Kulturnämnden ser helst att sökande
förening beaktar kommunens verksamhetsmål. Dessa mål kan sammanfattas i begreppen: Hållbar tillväxt,
Kompetens, Kvalitet och Demokrati.
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar är ett ekonomiskt verksamhetsstöd till kultur- och
hembygdsföreningar verksamma inom i Malung-Sälens kommun. Bidraget ska stötta föreningars
verksamheter på årsbasis och söks senast den 30 september.
Bidraget fördelas av kulturnämnden i februari månad nästkommande år.
Arrangemangsbidrag till kulturföreningar är ett ekonomiskt arrangemangsstöd till kultur- och
hembygdsföreningar verksamma i Malung-Sälens kommun. Bidraget ska stötta föreningars arrangemang
och kan sökas löpande över hela året, dock i god tid innan arrangemangets start. Arrangemangen ska
vara offentliga och öppna för alla.
Bidraget fördelas av förvaltningschef i samråd med kulturutvecklare, med en återkoppling till
kulturnämnden.
Villkor för att erhålla bidrag:
• Föreningen ska verka för kultur- och/eller hembygdsintressen
• Föreningen ska arbeta och utvecklas demokratiskt samt vara öppen för alla
• Verksamhet som främjar barn o ungas intresse för kultur o/eller hembygd uppmuntras
Ansökan om verksamhetsbidrag ska göras på särskild blankett och ska innehålla:
• Kontaktuppgifter, post- eller bankgiro och namn på styrelsemedlemmar
• Uppgift om antal medlemmar, medlemsavgift och eventuell föreningslokal
• Aktuella stadgar och organisationsnummer ifrån skatteverket
• Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
• Verksamhetsplan och budget för kommande år
• Förteckning över andra sökta/erhållna bidrag från Malung-Sälens kommun och/eller från andra
• Sökt belopp och motivering
Ansökan om arrangemangsbidrag ska göras på särskilt blankett och ska innehålla:
• Kontaktuppgifter, post- eller bankgiro samt namn på föreningsansvarig/a för det aktuella
arrangemanget
• Sökt belopp och motivering, med en kort beskrivning av arrangemanget
• Förteckning över andra sökta/erhållna bidrag till arrangemanget
Vid marknadsföring ska det framgå om arrangemang har stöd från kulturförvaltningen och då ska MalungSälens kommuns logga finnas med på affischer och i annonser.
Kulturförvaltningen ska regelbundet kommunicera med de bidragssökande föreningarna för rådgivning, för
att söka samarbete och för att följa upp hur bidragen använts.

Riktlinjer fastställda i kulturnämnden
2012-06-20, § 19
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Bilaga 1
Civilrättsliga regler för ideella föreningar
(Källa: www.skatteverket.se)

Ideell förening

En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två
huvudtyper av föreningar; ekonomiska och ideella. En ideell förening kännetecknas av att den har ett
ideellt ändamål eller att den bedriver ideell verksamhet.
Med ideellt ändamål menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Kulturföreningar och idrottsföreningar är exempel på föreningar med ideella ändamål. Även om syftet är
att främja medlemmarna ekonomiskt kan föreningen vara en ideell förening. Föreningen kan då inte
affärsmässigt bedriva ekonomisk verksamhet för att främja syftet, utan verksamheten måste bedrivas
ideellt. En fackförening är en sådan typ av ideell förening.
För att en ideell förening ska vara en juridisk person krävs att den har antagit stadgar och valt styrelse.
Stadgarna ska åtminstone ange föreningens namn, ändamål och hur beslut fattas. Att föreningen är en
juridisk person innebär att den kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför domstolar och
myndigheter.
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Bilaga 2
Flödesschema för ansökan och beslut om föreningsbidrag
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