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Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper 
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål: 

• Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.  

Föreningarna ska arbeta  

– drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria 

– för en bättre folkhälsa 

– för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga 

– för att motverka segregering 

– för att nå även hittills eftersatta grupper 

Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. 

• Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kultu-
rella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna. 

• Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommu-
nens verksamhet för socialt utsatta grupper. 

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:  

Ekonomiska bidrag. 

Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar. 

Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret. 

Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat. 

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande: 

 bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls. 

 vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt. 

 vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins 
idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och 
planering viktigt. 

 ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,  

 ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar  

– som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registre-
rad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter. 

– för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsbe-
rättigande. 

 ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år. 

 ha en föreningsvald revisor. 

 delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till. 

 



 Riktlinjer för stöd till föreningar 
och liknande grupper 

3 (4)

2006-03-29   

   

 

Ansökan om bidrag: 

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och 
på kommunens hemsida. 

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör. 

Till ansökan ska bifogas en ”verksamhetsidé” och budget för det år ansökan avser. Verk-
samhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska 
också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punkt-
form. 

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verk-
samhetsåret, gärna tidigare. 

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår. 

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej. 

Utbetalning av bidrag: 

Betalning kan endast ske till föreningens konto. 

Uppföljning: 

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in  

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla 
kommunens mål. 

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse. 

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar 
uppdelat på flickor och pojkar). 

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. 

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så 
inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag. 

Bidragsformer 

1 Startbidrag 

2 Verksamhetsbidrag 

3 Jubileumsbidrag 

1 Startbidrag 

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening.  Föreningen ska till ansökan bifoga 
beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl. 

2 Verksamhetsbidrag    

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verk-
samhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsning-
ar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m. 
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Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att 
kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskom-
melse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter: 

– Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till). 

– Vilket stöd föreningen får. 

– Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till. 

– Hur uppföljning ska ske. 

3 Jubileumsbidrag 

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje an-
sökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska 
och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år. 


