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Riktlinjer 
Avsikten med föreningsbidraget är bland annat: 

 att stimulera kostnadsmedvetenhet och egna insatser inom föreningarna, 

 att förstärka dialogen mellan föreningslivet och kommunen. 
 

 Torsås kommun finner det angeläget att föreningsbidraget används till: 

 att uppnå kommunens kultur- och fritidspolitiska mål, 

 att främja föreningslivets mångfald och arbete med jämställdhet, 

 att stimulera de föreningar som har idéer om nya verksamhetsformer med avsikt att öka 
medlemsaktiviteten, 

 att främja medverkan i samhällelig verksamhet på olika sätt, 

 att skapa positiva fritidsmiljöer för barn, ungdom, personer med funktionsnedsättning 
och andra grupper, 

 att stimulera föreningarnas engagemang för nyinflyttade kommuninvånare och för att 
motverka diskriminering, 

 att det leder till ett ökat nyttjande av kommunens lokaler. 
 

 

Arbetssättet 
Dessa riktlinjer och regler garanterar inte att föreningen får kommunalt bidrag. Ansvaret ligger 
hos de politiskt valda ledamöterna i Bildningsnämnden. Dessa ska med objektivitet utforma 
stöder men har också befogenhet att avslå ansökan om årets anslag är förbrukade. 
 
En avsikt med arbetssättet är att skapa bättre kontakt mellan föreningarna och nämnden. När 
föreningen har lämnat in sin ansökan om föreningsbidrag inleds en dialog som så småningom 
resulterar i en överenskommelse eller ett avslag. 
Under dialogens gång får nämndens företrädare fördjupad kunskap om föreningens verksamhet 
och kan i ökad utsträckning precisera bidraget till de av nämnden prioriterade verksamheterna. 
När föreningen och nämnden nått en överenskommelse, dokumenteras vilket bidrag föreningen 
är beviljad och uppgifter om utbetalningstidpunkter. 
Riktlinjerna i detta dokument och ska betraktas som ett aktivt redskap. Ändringar och tillägg ska 
kunna göras löpande. 
 
 

Normer vid uthyrning av kommunens lokaler 
Såsom sporthall, gymnastiksalar, matsalar och skollokaler. 
Endast ansvarig vuxen kan boka lokaler. Alkohol, droger och rökning är ej tillåten i kommunens 
lokaler. De anvisningar som finns för lokalerna ska efterföljas. 
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Regler 
Vem kan få föreningsbidrag? 
För att en förening ska komma ifråga för föreningsbidrag ska följande grundvillkor vara 
uppfyllda: 
 

 Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisationen eller av kommunen. 

 Föreningen ska ha minst 5 medlemmar i åldrarna 5 – 25 år som regelbundet deltar i 
föreningens ledarledda verksamhet. 

 Föreningen ska ha minst 25 ledarledda sammankomster per år, med 5 st (exkl. ledare) 
deltagare i bidragsberättigad ålder. 

 Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i 
kommunen. 

 Föreningen ska ha varit verksam i minst 6 månader. 
 

Om en förenings verksamhet bedöms som särskilt angelägen kan dock föreningen erhålla bidrag, 
även om den inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor. 
 
Föreningen kan inte påräkna föreningsbidrag om den tillhör någon av följande kategorier: 

 ekonomisk förening 

 politisk förening 

 religiös förening 

 svenska försvaret 

 stöd/supporterklubb 
 
 
Stödformer 
Följande stödformer ska normalt användas: 

 Subventionerad uthyrning av kommunens lokaler, 

 Föreningsservice såsom kopiering och annan administrativ service, 

 Föreningsbidrag som kan avse ett eller flera verksamhetsår eller ett enskilt arrangemang. 
 
 
Ansökan om föreningsbidrag 
Ansökan om föreningsbidrag skall göras av föreningens huvudstyrelse och ska innehålla: 

 Ansökningsblankett 

 Verksamhetsplan 

 Årsmötesprotokoll 

 Ekonomisk- och revisionsberättelse 
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