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Föreningsstöd i Degerfors kommun 

1 Syfte 

Föreningar är en viktig del i Degerfors kommun och i syfte att skapa ett rikt 

och mångskiftande föreningsliv kan olika former av stöd sökas från 

kommunen.   

Vid fastställande av föreningsstöd tas särskild hänsyn till: 

- Verksamhet som motverkar nyttjandet av alkohol, narkotika, 
dopningspreparat och tobak (ANDT) samt våld, mobbning, rasism, 
tidig utslagning inom idrotten. 

- Verksamhet som engagerar barn och ungdomar. 

- Verksamhet som har till syfte att öka barn och ungdomars delaktighet i 
fritidsaktiviteter. 

- Verksamhet som satsar på människor, natur och friluftsliv samt kultur. 

2 Vem kan få föreningsstöd 

För att föreningen ska kunna få föreningsstöd ska följande allmänna 

grundvillkor uppfyllas: 

- Föreningen ska ha godkända stadgar. 

- Föreningen ska bedriva en verksamhet fri från alkohol, narkotika, 
dopning och tobak. 

- Utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas på begäran av 
kommunen för föreningens samtliga ledare inom barn- och 
ungdomsverksamhet (beställs kostnadsfritt från Polisen). 

- Föreningsverksamheten ska bedrivas och ha merparten av sina 
medlemmar i Degerfors kommun, med undantag för föreningar som 
bedrivs tillsammans med andra kommuner. 

- Barn- och ungdomsföreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 6-
25 år som regelbundet deltar i verksamheten. 

- Föreningen ska ha ett registrerat organisationsnummer hos skatteverket. 

- Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister. 

- Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för 
alla som följer föreningens stadgar. 

- Föreningen får inte ha någon skuld till kommunen vid 
ansökningstillfället, alternativt ska eventuell skuld regleras innan stöd 
betalas ut. Med skuld avses inte föreningar som har beviljats lån enligt 
separat beslut. 

Även om föreningen uppfyller både allmänna och specifika krav är detta ingen 

garanti för att föreningen beviljas stöd. 

 Särskilda krav för föreningsstöd  

För att föreningen ska kunna ansöka om bidrag ska föreningen tillhöra någon 

av följande grupper:  

2.1.1 Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet  
Föreningen har verksamhet för barn och ungdomar i åldern 0-25 år. 
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2.1.2 Kulturförening  
Förening som genomför kulturarrangemang och/eller aktiviteter samt 

hembygdsförening. 

2.1.3 Social förening  
Föreningen som sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor som har, eller 

allvarligt riskerar att få, sociala problem och som annars kan komma att bli 

beroende av stöd från kommunens socialtjänst. Här inkluderas även 

anhörigföreningar till socialt utsatta människor.  

2.1.4 Studieförbund  
En avdelning, omfattande en eller flera kommuner, bedriver 

folkbildningsverksamhet inom Degerfors kommun, har en självständig 

ekonomisk förvaltning och är ansluten till av Folkbildningsrådet eller SISU 

godkänt studieförbund.  

2.1.5 Uppdragsförening  
Föreningen utför ett uppdrag som kommunen bedömer vara av stort värde och 

som kommunen själv har någon form av ansvar för att det utförs. 

2.1.6 Etnisk förening  
Föreningen som sin huvudsakliga verksamhet arbetar för nyanländas 

integration i det svenska samhället och samtidigt arbetar för bevarande av sina 

egna kulturtraditioner.  

3 Vem kan inte få föreningsstöd 

Degerfors kommun lämnar ingen form av stöd till föreningar som tillhör 

följande grupper:  

- Ekonomiska föreningar  

- Elev- eller föräldraföreningar 

- Stödföreningar som exempelvis supporterklubbar 

- Politiska föreningar  

- Pensionärsföreningar 

- Företagsföreningar/klubbar 

- Riksföreningar 

- Läns- eller regionföreningar  

 

Kommunen kan besluta att stänga av en förening från kommunalt 

föreningsstöd, och avtal kan sägas upp, om medlem i förening eller föreningen 

inte följer de regler som är beslutade av kommunen. Det kan gälla exempelvis: 

- Droger/dopning där medlem uppvisat positivt dopningprov och 
föreningen inte åtgärdar problemet efter påpekande från kommunen. 

- Där medlemmar särbehandlas och inte får delta på lika villkor som 
övriga föreningsmedlemmar. 

- Vid inlämnande av medvetet felaktiga uppgifter till kommunen. 
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4 Stödformer 

Stödet som kommunen beviljar föreningen ses ur ett helhetsperspektiv utifrån 

verksamhetens omfattning, ekonomisk ställning, verksamhetsplan samt budget. 

Det innebär att stöd från övriga offentliga myndigheter och organisationer tas 

med i bedömningen.  

 Lokalsubvention 
Stöd för lokaler kan ges som lägre hyreskostnad, eller så kallad nolltaxa, för 

kommunägda lokaler som är uthyrningsbara, eller som är godkända 

samlingslokaler för nolltaxa. 

 Skötsel- och nyttjanderättsavtal  
Separata avtal skrivs mellan kommunen och bidragsberättigad förening för 

skötsel och nyttjanderätt av kommunal anläggning eller där en bidragsberättigad 

förening äger anläggning, och avtalet avser kommunens rätt att nyttja 

anläggningen. 

 Verksamhetsbidrag 
Kommunen beviljat ett kontantbidrag till föreningen baserat på vad som avses 

att genomföra under verksamhetsåret. Bidraget syftar till att ge en 

grundtrygghet för föreningen.  

 Utbildningsbidrag 
Bidrag för utbildning, exempelvis utbildning till ungdomsledare eller olika 

styrelsefunktioner, kan beviljas föreningen för de medlemmar som deltar. 

Utbildningen som föreningsmedlemmarna deltar i måste vara godkänd av 

kommunen innan den genomförs. 

 Särskilt bidrag 
Kommunen kan bevilja ett särskilt bidrag till bidragsberättigad förening till ett 

specifikt arrangemang, projekt eller aktivitet. Bidraget kan även beviljas till en 

nystartad förening. 

 Förlusttäckningsgaranti  
En ekonomisk garanti för en eventuell ekonomisk förlust för arrangören i 

samband med ett specifikt arrangemang. Både arrangemanget och 

förlusttäckningsgarantin ska vara godkänt av kommunen i förväg. 
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5 Ansökan 

Ansökan om föreningsstöd ska göras av föreningen på blanketten ”Ansökan 

om föreningsstöd från Degerfors kommun” som finns på kommunens 

hemsida. Ansökningsblanketten med bilagor ska vara hos kommunen senast 

den 15 april för att kunna behandlas för aktuellt kalenderår. 

 Ansökan ska innehålla: 
- Verksamhetsplan och budget för det år ansökan avser 

- Verksamhetsberättelse från senaste årsmötet 

- Ekonomisk berättelse från senaste årsmötet 

- Revisionsberättelse från senaste årsmötet 

- Ansökningsblanketten ska vara komplett ifylld och underskriven av 
föreningens ordförande samt kassör 

Ofullständiga eller inkomna ansökningar efter 15 april behandlas inte för 

innevarande år, om det inte avser ansökan om särskilt bidrag och 

förlusttäckningsgaranti som kan lämnas in löpande under året.  

6 Avtal 

Avtal för överenskommelse om föreningsstöd upprättas i två exemplar som 

undertecknas av båda parter, vilket parterna tar varsitt exemplar. I avtalet om 

överenskommelse om föreningsstöd ska avtalstidens längd framgå.  

Om kommunen och föreningen är oense om stödets storlek och/eller innehåll, 

gäller kommunens bud. Det går inte att överklaga kommunens slutliga beslut. 

7 Granskning av verksamheten  

En förening som beviljats och tar emot bidrag från kommunen medger 

därigenom att kommunen har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, 

protokoll och övriga handlingar, så att dessa kan granskas på ett sätt som 

kommunen bestämmer. Vid anmodan ska föreningen kunna uppvisa 

medlemsförteckning med namn, födelseår, adress och telefonnummer. Skyddet 

för den enskildes personliga integritet får dock aldrig eftersättas.  

 

Kommunen genomför en årlig revision av ett antal slumpmässigt utvalda, eller 

på förekommen anledning uppmärksammade, föreningar. 

 

Bidragssökande kan avstängas från bidrag vid missbruk och oegentligt lämnade 

uppgifter. 

Återbetalning av bidrag kan bli aktuellt om bidraget använts felaktigt eller inte 

använts till det avsedda enligt upprättad överenskommelse. 
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8 Övrigt 

 Ansökningsblankett 
Ansökningsblanketter finns tillgängliga på kommunens hemsida på adressen: 

http://degerfors.se  

 Frågor 
Frågor gällande föreningsstöd besvaras på telefon 0586-481 00 (kommunens 

växel) eller e-post kommun@degerfors.se  

 Offentlighetsprincipen 
Degerfors kommun är liksom andra myndigheter skyldig att på begäran lämna 

ut en inkommen handling enligt offentlighetsprincipen, om inte uppgifterna i 

handlingen är hemliga med stöd av en bestämmelse i sekretesslagen. 
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