
Föreningsbidrag
Hur du ansöker om föreningsbidrag 2020



Upplägg

• Reglementet
• Hur du använder e-tjänsten
• Information om policyer och mallar
• Stickprovskontroller
• Beslut

Frågor ställs efter respektive delpresentation



Genomgång av reglementet



Förändringar

• Bestämmelsen om att minst hälften av föreningens medlemmar ska vara skrivna i Kumla 
kommun utgår

• Bestämmelse om att en förening för att berättigas bidrag ska verka i enlighet med 
demokratiska principer infogas. Bestämmelsen om att bidrag inte beviljas till föreningar vars 
verksamhet som finansieras genom bidrag från annan aktör utgår (tidigare Allmänna 
bestämmelser, 13 §)

• Bestämmelse om att kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde gällande 
tillämpningen av reglementet infogas

• En nivåbaserad modell utifrån antalet deltagare för aktivitetsbidrag
• Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med funktionsvariationer utökas till 4-25 år
• Ersättning per genomförd heltimme för aktivitetsbidrag
• Krav på att bifoga närvarokort med deltagares namn och personnummer vid ansökan om 

aktivitetsbidrag utgår



Förändringar fort.

• Kravet att bifoga medlemsregister vid ansökan om utbildningsbidrag utgår
• Skrivningen om att projekt är en ”unik, planerad men inte återkommande aktivitet” utgår
• Bestämmelse om att ersättning för projekt som omfattar fler kommuner beräknas utifrån 

andel medlemmar skrivna i Kumla kommun infogas
• Bestämmelsen under Lokalkostnadsbidrag, 12 §, förtydligas med att ersättning inte beviljas 

för lokaler som huvudsakligen används för vissa aktiviteter så som enstaka tillfällen som 
inte är en förutsättning för föreningens ordinarie verksamhet med mera

• Ersättningen för lokalkostnadsbidraget sänks till max 35 tkr
• Klausul om stickprover på minst 3 föreningar per år



Bidragsstruktur

1. Startbidrag
2. Grundbidrag
3. Aktivitetsbidrag för barn, ungdom och personer med funktionsvariationer
4. Aktivitetsbidrag för seniorer
5. Projektbidrag
6. Evenemangsbidrag
7. Utbildningsbidrag
8. Lokalkostnadsbidrag 

Ansökningstider: Måndag, sista veckan i februari + måndag, sista veckan i augusti
Vissa bidrag kan sökas löpande under året



Startbidrag

• 1000kr/förening

• Syftar till att ge föreningen ett grundstöd för uppstart av verksamheten

• Kan endast erhållas en gång per förening

• Betalas inte ut för nybildade sektioner inom befintlig förening

• Ansökan kan göras löpande under året, dock senast ett år efter att föreningen 
bildats 



Grundbidrag

• 2000kr/förening och år

• Syftar till att ge föreningar ett grundstöd den årliga verksamheten

• Krav för att söka resterande bidrag

• Ansökan ska vara Kumla kommun tillhanda senast måndagen, sista veckan i 
februari



Aktivitetsbidrag
Barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer

• Bidrag utgår enligt tre nivåer
• Bidrag för aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer utgår per lag eller grupp med 

3-10 bidragsberättigade deltagare med 40 kr/timme per genomförd sammankomst. 
• Bidrag för aktiviteter utgår per lag eller grupp med 11-20 bidragsberättigade deltagare med 60 kr/timme och 

genomförd sammankomst.
• Bidrag för aktiviteter utgår per lag eller grupp med 21-30 deltagare utgår med 80 kr/timme och genomförd 

sammankomst. 

• Bidrag beviljas för genomförd heltimme, dock max 3 timmar per aktivitet. 

• Sammankomsten ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och 
bestå av minst tre bidragsberättigade deltagare (4-25år/funktionsvarierad), utöver ledare.

• Betalas ut halvårsvis i efterskott

• Ansökan kan göras 2ggr./år (måndag sista veckan i augusti, måndag sista veckan i februari)



Aktivitetsbidrag
Seniorer

• Bidrag utgår enligt tre nivåer:
• Bidrag för aktiviteter för seniorer utgår per lag eller grupp med 3-10 bidragsberättigade deltagare med 20 

kr/timme per genomförd sammankomst.
• Bidrag för aktiviteter utgår per lag eller grupp med 11-20 bidragsberättigade deltagare med 40 kr/timme och 

genomförd sammankomst.
• Bidrag för aktiviteter utgår per lag eller grupp med 21-30 deltagare utgår med 60 kr/timme och genomförd 

sammankomst.

• Bidrag beviljas för genomförd heltimme, dock max 3 timmar per aktivitet. 

• Sammankomsten ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och 
bestå av minst tre bidragsberättigade deltagare (över 65år), utöver ledare

• Betalas ut halvårsvis i efterskott

• Ansökan kan göras 2ggr./år (måndag sista veckan i augusti, måndag sista veckan i februari)



Projektbidrag

• Bidrag för projekt, ej löpande verksamhet

• Kultur- och fritidsföreningar har förtur

• Prioriterade projekt: barn och unga, främja barns rättigheter, jämställdhet, 
mångfald och integration, ANDTSL, miljö och klimat

• Maximalt bidrag 75 % av projektkostnaden

• Ansökan 2ggr./år



Evenemangsbidrag

• Bidrag för att arrangera offentliga och publika evenemang för Kumla 
kommuns invånare

• Säkrar underskott

• Överskott upp till 15 % får föreningen behålla, eller maximalt 5 000kr

• Ansökan kan göras löpande under året



Utbildningsbidrag

• Bidrag för att främja kompetensutveckling

• Bidrag utgår med 75 % av kurskostnaden, dock max 5 000kr/förening och år

• Utbildningen ska rikta sig till en specifik grupp, t.ex. ungdomsledare

• Utbildningen ska pågå minst 4 timmar och förläggas inom norden

• Ansökan kan göras 2ggr./år



Lokalkostnadsbidrag

• Syfte att stödja föreningar som äger eller hyr lokal som inte tillhandahålls eller kan 
tillhandahållas av kommunen

• Baseras på kostnader som föreningen haft (kallhyra, värmekostnader, el, VA- sotning- och 
sophämtningsavgifter)

• Bidrag utgår med 60 % av lokalkostnaden, dock max 35 000kr/förening och år

• Söks och betalas ut i efterhand

• Bidraget kan sökas 1ggr./år



Hur du använder e-tjänsten



https://www.kumla.se/

https://www.kumla.se/


Policyer och mallar



Policyer och mallar

• För att beviljas grundbidrag, aktivitetsbidrag, evenemangsbidrag, 
utbildningsbidrag eller projektbidrag krävs att föreningen har en 
barnrättspolicy och en jämställdhet- och mångfaldsplan.

• För att beviljas grundbidrag, aktivitetsbidrag, evenemangsbidrag, 
utbildningsbidrag eller projektbidrag krävs att föreningen har en alkohol och 
drogpolicy.

• För att beviljas grundbidrag, aktivitetsbidrag, evenemangsbidrag, 
utbildningsbidrag eller projektbidrag krävs att föreningen har en miljöpolicy.

• Exempel på hur dessa dokument kan skrivas hittar ni på vår hemsida; 
https://www.kumla.se/uppleva-och-gora/foreningar/bidrag.html

https://www.kumla.se/uppleva-och-gora/foreningar/bidrag.html


Fördjupad granskning

I samband med första ansökningsperioden görs årligen en fördjupad 
granskning av en förening per föreningskategori.

Kulturförening
Fritidsförening
Idrottsförening



Följande dokument begärs in

• Barnrättspolicy
• Jämställdhet- och mångfaldsplan
• Alkohol- och drogpolicy
• Miljöpolicy
• Aktivitetskort om föreningen sökt aktivitetsbidrag
• Medlemsregister om föreningen har dubbla verksamhetsområden ex Kumla-

Hallsberg



Beslut



Beslut

• Beslut fattas efter gällande delegationsordning

• Föreningen får ett samlat beslutsdokument för samtliga sökta bidrag



Tack för uppmärksamheten!
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