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1. Inledning
Alla invånare i Kumla kommun ska ha en aktiv och meningsfull fritid vilket är  
ett prioriterat område genom Framtidens Kumla Vision 2025 som antagits av  
kommunfullmäktige. Den tillsammans med kommunövergripande målsättningar 
samt andra program och riktlinjer lyfter fram vikten av en aktiv och meningsfull 
fritid. Föreningslivet i Kumla har stor betydelse för kommunens attraktionsvärde 
och erbjuder kommuninvånarna en mångfald av aktiviteter för en meningsfull  
och aktiv fritid. Genom olika stödformer vill Kumla kommun ge föreningslivet  
goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet.

 

1.1 Bidragsberättigade organisationer  
och föreningar
Föreningsbidraget ska stödja följande grupper av organisationer och föreningar 
verksamma i Kumla kommun:

• Ideella barn- och ungdomsorganisationer föreningar
• Ideella organisationer/föreningar som arbetar med socialt stöd och  
 främjar grupper av människor med funktionsnedsättning
• Ideella organisationer/föreningar som främjar det lokala kulturutbudet
• Ideella organisationer/föreningar som främjar ett rikt fritidsutbud
• Studieorganisationer verksamma i Kumla kommun.
 Bidragen är indelade i 6 olika kategorier:
• Barn- och ungdomsföreningar
• Fritidsföreningar
• Föreningar med inriktning social eller funktionsnedsättning
• Kulturföreningar
• Studieorganisationer
• Särskilda bidrag

2. Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser för föreningar och organisationer som söker bidrag/
årsanslag från Kumla kommun

1 Berättigade att söka bidrag är organisationer 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 ha sitt säte i Kumla kommun och fler än 50 % av  
 föreningens medlemmar ska vara bosatta i Kumla kommun. 
 Om kravet inte uppfylls kan föreningen efter särskild prövning dock 
 bedömas som bidragsberättigad.



3 Föreningen ska omfatta minst 10 medlemmar.

4 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.

5 Organisationen ska, för att erhålla bidrag, uttaga medlemsavgift.  
 Bidragsberättigad medlem ska personligen ha betalt medlemsavgift 
 årligen. Medlemmen ska därtill vara upptagen i föreningens 
 medlemsförteckning med namn, personnummer och adress.

6. 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. 

7. Bidragsberättigade föreningarnas verksamhet ska aktivt präglas av ett   
 tobaks-, alkohol- doping- och drogfritt förhållningssätt.

8. 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.

9. Bidrag ges inte för politisk verksamhet (undantaget ungdomsförbund)   
 eller till föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk 
 verksamhet.

10. Ansökan ska ha inkommit till Kumla kommun innan det av kultur- och   
 fritidsförvaltningen angivna datum för ansökningar. I annat fall  
 behandlas inte ansökan.

11. Den senaste verksamhetsberättelsen och revisionsberättelse ska 
 bifogas till ansökan. På begäran ska föreningen lämna de uppgifter 
 rörande verksamheten som kultur- och fritidsnämnden behöver för 
 prövning av ansökan.

12. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att begära en, av föreningens 
 revisorer bestyrkt, redovisning rörande förvaltning och utnyttjande av   
 erhållna kommunala bidrag.

13. Kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden, kan, utöver här   
 angivna allmänna bestämmelser, utfärda särskilda normer, bestämmelser  
 eller tillämpningsföreskrifter.

14. Om bidrag använts i strid mot gällande bestämmelser eller för annat   
 ändamål än vad som uppgivits i ansökan eller om organisationen   
 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.

15. Föreningen ska vara registrerad i Kumla kommuns föreningsregister och  
 godkänd som bidragsberättigad förening. 

16. Beviljat bidrag utbetalas endast via plus- eller bankgiro registrerat på  
 huvudföreningens konto. Bidrag ska i flersektionsförening sökas av  
 huvudföreningens styrelse.



2.1 Ansökan
• Ansökan sker till kultur- och fritidsnämnden i Kumla kommun.
• Till varje ansökan ska följande vara bifogat
 

 o   Årsmötesprotokoll
	 o			Verksamhetsberättelse
	 o			Revisionsberättelse
	 o			Ekonomiskberättelse
 o   Verksamhetsplan
 o   Budget
 o   Medlemsregister

• Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast det datum som 
 kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat om. 

2.2 Handläggning av bidragsansökningar
I Kumla kommun ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för samtliga  
föreningsbidrag. I de fall bidragsansökande förenings verksamhet berör någon 
annan förvaltnings verksamhetsområde ska kultur- och fritidsförvaltningen 
inhämta yttrande från berörd förvaltning och/eller nämnd. 

2.3 Ansvar och skyldigheter
Förening som beviljats ekonomiskt stöd av Kumla kommun, är skyldiga/ansvariga 
för att i minst fem år arkivera medlemsförteckning och närvarokort för eventuell 
granskning.

• Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att begära in  
 kompletterande uppgifter som kan styrka ansökningsuppgifterna.
• Förekommer misstanke om att föreningen gjort sig skyldig till missbruk  
 eller lämnat oriktiga ansökningsuppgifter kan beviljade, men ännu inte   
 utbetalda medel, innehållas.
• Bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter, medför  
 återbetalningsskyldighet. Misstänkt bedrägligt beteende polisanmäls.
• Om Kumla kommunen, vid tidpunkten för utbetalningar av  
 föreningsbidrag, har fordringar på förening, t ex planhyror, har Kumla   
 kommun rätt att avräkna dessa fordringar mot de bidrag föreningen är   
 berättigad till.


