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Regler och riktlinjer för verksamhetsstöd till nationella och 
regionala föreningar/organisationer 
 
1. Inledning 
 
I regler och riktlinjer för föreningsbidrag anges allmänna krav för föreningar vid 
ansökan om bidrag i Kumla kommun. Dessa regler gäller föreningar och 
organisationer med säte och verksamhet i Kumla kommun.  
 
Kumla kommun hanterar varje år ett antal ansökningar från föreningar och 
organisationer som verkar på nationell och regional nivå. Följande regler och 
riktlinjer gäller dessa typer av ansökningar. 
 
Med begreppet förening avses i fortsättningen både förening och organisation. 
 
2. Allmänna bestämmelser 
 
För att en nationell eller regional förening ska kunna söka bidrag från Kumla kommun 
krävs att de uppfyller de allmänna bestämmelserna enligt bilaga 1. 
 
 
2.1 Ansökan 
 
Ansökan lämnas till kommunstyrelsen som vidarebefordrar den till berörd 
förvaltning. Beslut om vilken förvaltning som ska handlägga ansökan fattas av 
kommundirektören. 
 
Till varje ansökan ska lämnas 
 
1. Verksamhetsberättelse 
2. Revisionsberättelse 
3. Verksamhetsplan 
4. Budget  
 
2.2 Handläggning och beslut 
 
Berörd förvaltning handlägger ansökan.  
 
Efter avslutad handläggning överlämnas ansökan till berörd nämnd för beslut om inte 
nämndens delegationsordning anger annat. 
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Bilaga 1 – Allmänna bestämmelser för föreningar som söker 
bidrag/årsanslag från Kumla kommun 

 
1. Berättigade att söka bidrag är förening som har antagna stadgar, en på 

demokratisk väg vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna 

krav på demokrati som i övrigt är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska 

principer.  

 
2. Föreningen ska löpande bokföra sina ekonomiska transaktioner på ett sådant 

sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna 

och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Vid årets slut ska 

räkenskaperna avslutas med resultat- och balansräkning. 

 
3. Föreningen ska sträva efter att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha en 

jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen och i dess 

verksamhet.  

 
4. Bidragsberättigade föreningarnas verksamhet ska aktivt präglas av ett tobaks-, 

alkohol- doping- och drogfritt förhållningssätt. 

 
5. Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas 

av FN: s barnkonvention och FN: s internationella konvention om rättigheter 

för personer med funktionshinder och ha ett förhållningssätt där alla barn och 

ungdomar får delta på lika villkor. 

 
6. Bidrag ges inte för politisk verksamhet (undantaget ungdomsförbund) eller till 

föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet. 

 
7. Den senaste verksamhetsberättelsen och revisionsberättelse ska bifogas till 

ansökan. På begäran ska föreningen lämna de uppgifter rörande 

verksamheten som nämnden behöver för prövning av ansökan.  

 
8. Nämnden har rätt att begära en, av föreningens revisorer bestyrkt, 

redovisning rörande förvaltning och utnyttjande av erhållna kommunala 

bidrag. 

 
9. Kommunfullmäktige kan, utöver här angivna allmänna bestämmelser, utfärda 

särskilda normer, bestämmelser eller tillämpningsföreskrifter. 

 
10. Om bidrag använts i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål 

än vad som uppgivits i ansökan eller om föreningen i fråga om uppbyggnad, 

funktion eller verksamhet avviker från villkoren i de allmänna 

bestämmelserna, är organisationen återbetalningsskyldig beträffande 

utbetalda bidrag om bidragsgivande nämnd så kräver. 
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11. Beviljat bidrag utbetalas endast via plus- eller bankgiro registrerat på 

huvudföreningens konto. Bidrag ska i flersektionsförening sökas av 

huvudföreningens styrelse. 

 
12. Föreningens verksamhet ska vara till nytta för Kumla kommuns invånare. 


