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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision – Vision 
2020. 

Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i 
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till 
verksamheternas förfogande. 

Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  

Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  

Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 

Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 
bör hanteras och genomföras. 

Diarienummer:KFN 2019-00071 
Ansvarig enhet: Föreningsstöd  
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Riktlinje – Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället (föreningsbidrag)

Syfte 

Föreningsbidraget syftar till att främja ideell verksamhet, demokrati, inkludering, folkhälsa, 

jämställdhet och bidra till att Karlskoga ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. 

 

Föreningsbidraget ska bidra till: 

- ett aktivt kultur- och föreningsliv  

- barns och ungdomars möjlighet till en aktiv fritid  

- barnkonventionen och barnperspektivet skall vara vägledande för all barn- och 

ungdomsverksamhet upp till 18 år 

- utbildning och utveckling av föreningars verksamhet 

- ett säkert och tryggt föreningsliv 

Omfattning 

Föreningsbidraget ses ur ett helhetsperspektiv. Karlskoga kommun samverkar med det civila 

samhället genom att erbjuda stöd i form av kontanta bidrag och subventionerade lokalhyror 

till föreningarna. Det civila samhället är en arena där människor organiserar sig och agerar 

tillsammans i gemensamma intressen. 

 

Stöd från övriga offentliga myndigheter och organisationer tas med i bedömningen. 

Verksamhetens omfattning och kostnader bedöms på grundval av verksamhetsberättelse med 

resultat- och balansrapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan samt dialogträff mellan 

föreningen, politiker och tjänstepersoner från kommunen. 

Dialogträffarna är framför allt politikernas och föreningarnas/studieförbundens forum. 

 

Föreningsbidraget ska användas till: 

- att främja positiva fritidsmiljöer främst för barn, ungdomar och personer med 

funktionsvariation 

- att motverka utslagning, missbruk, brottslighet och social ensamhet 

- att främja folkhälsa, jämställdhet och mångfald i kommunen 

- att ge medborgarna goda möjligheter att delta i och/eller uppleva olika kultur- och 

fritidsaktiviteter 

- att utveckla ett säkert och tryggt föreningsliv 

Angränsande styrdokument 

Kultur- och fritidsnämndens reglemente. 

Krav för att få föreningsbidrag  

För att en förening ska vara aktuell för föreningsbidrag ska följande allmänna grundvillkor 

vara uppfyllda; 

- ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kultur- och 

fritidsförvaltningen 

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

- uppfylla de krav som föreningen fastställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut 

- ha erhållit ett organisationsnummer från skatteverket 

- ha minst 10 aktiva medlemmar men dispens kan ges till förening som har mindre än 

10 aktiva medlemmar under ett år 

- ta ut en egenavgift/medlemsavgift av föreningens medlemmar 
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- bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar samt sitt säte i 

Karlskoga 

- ha en fungerande styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare, men 

dispens kan ges under ett år 

- alla i en förening som kommer i kontakt med barn och ungdomar ska begära utdrag ur 

belastningsregistret  

- närvara på dialogträff 

- föreningen ska tillhöra någon av följande grupper: 

Barn- och ungdomsföreningar  

Föreningar för olika funktionsvariationer 

Kulturföreningar   

Sociala/etniska föreningar  

Studieförbund 

Minoritetsföreningar 

 

Barn- och ungdomsförening  

Innebär att man har verksamhet för barn och ungdomar i åldern 3-20 år och har sökt LOK-

stöd eller motsvarande.  

 

Föreningar för olika funktionsvariationer 

Innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor med olika former av 

funktionsvariationer. 

 

Kulturförening 

Innebär att man genomför kulturarrangemang och aktiviteter. 

 

Social/etnisk förening 

Social förening innebär att man 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 socialtjänsten. 

Etnisk förening innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet verkar för nyanländas 

integration i det svenska samhället. Föreningens syfte är att verka för att dess medlemmar ska 

integreras och inkluderas i det svenska samhället. Etniska föreningar är en form av social 

förening.  

 

Studieförbund/RF SISU 

Innebär att man som en avdelning, omfattande en eller flera kommuner, bedriver 

folkbildningsverksamhet inom Karlskoga kommun. Det finns inget krav på att huvud-

organisationen ska ha sitt säte i Karlskoga, men redovisningen ska gälla verksamheten i 

Karlskoga.  

 

Minoritetsföreningar 

Innebär att man verkar för barn- och ungdomars utveckling av sin kulturella identitet.   

Sveriges nationella minoriteter är: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
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Föreningar kan inte ansöka om föreningsbidrag om den tillhör någon av följande 

kategorier: 

- ekonomiska föreningar 

- politiska föreningar 

- elevföreningar 

- stödföreningar (supporterklubbar med flera) 

- pensionärsföreningar 

- företagsklubbar/föreningar 

- riksföreningar 

- läns-/regionföreningar 

- nystartade föreningar (kortare tid än 6 månader) 

- föräldraföreningar 

- föreningar med endast seniorverksamhet 

 

Karlskoga kommuns övriga bidrag 

Särskilt bidrag  

Särskilt bidrag kan utgå till verksamhet som inte kan förutses vid den tidpunkt när överens-

kommelse görs mellan föreningen och kommunen och gälla exempelvis: 

– speciella aktiviteter 

– projekt 

– inventarier 

 

Vänortsbidrag 

Bidragsberättigad förening kan ges ett ekonomiskt bidrag upp till 6 tkr för vänortsutbyte. Det 

gäller både vid resa till vänort eller som värd för vänortsbesök. Redovisning ska ske efter att 

besöket har ägt rum och återbetalning sker om så inte har skett. 

  

Ung peng  

Ett ekonomiskt bidrag upp till 6 tkr för arrangemang inom nämndens ansvarsområde. 

Bidragsberättigade är ungdomar 13-25 år bosatta i Karlskoga. Krav på arrangemanget är att 

det är drogfritt och i övrigt omfattas av demokratiska värderingar samt att det skall 

genomföras på platser eller i lokaler dit allmänheten har tillträde. Redovisning ska ske efter 

det att arrangemanget har ägt rum och återbetalning ske om det inte har genomförts. 

Kulturarrangemang sker inom ramen för Regional Ung Peng i Örebro län.  

 

Ansökan 

Ansökan om föreningsbidrag görs digitalt på Karlskoga kommuns hemsida senast den  

1 oktober och avser kommande kalenderår. Studieförbunden ska ansöka senast 31 oktober. 

Ansökan ska innehålla;  

- verksamhetsberättelse från senaste årsmötet 

- resultatrapport och balansrapport från senaste årsmötet (specificerad ekonomisk 

redovisning för ungdomsverksamhet i de fall föreningen har både ungdoms- och 

seniorverksamhet) 

- revisionsberättelse från senaste årsmötet 

- verksamhetsplan för nästkommande år 

- redovisning av LOK-stöd (gäller endast idrottsföreningar) 
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Vid nyregistrerade föreningar ska en drogpolicy skickas in. För idrottsföreningar ska även en 

dopingpolicy skickas in. Uppgifter som ligger till grund för ansökan ska kunna styrkas av 

föreningen i minst 2 år efter det år som bidrag utgått. 

 

Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni förutom för 

kulturföreningar där hela bidraget betalas ut i januari. Vid ofullständig inlämnad ansökan kan 

bidraget hållas inne tills ansökan är komplett.  

 

Förseningsavgift 

Sista ansökningsdag är 1 oktober.  

Om ansökan kommer in: 

1-7 dagar för sent minskas föreningsbidraget med 10% 

8-14 dagar för sent minskas föreningsbidraget med 50%.  

 

Ansökan som inkommer mer än 14 dagar för sent, tas inte upp till förhandling. Kommunen 

påminner om ansökan om bidrag endast en gång under september. 

 

Om ansökan kommer in för sent enligt ovan och föreningen kan visa att förseningen beror på 

omständigheter utanför föreningens kontroll eller om särskilda skäl föreligger, får kultur- och 

fritidsnämnden via bidragsutskottet besluta om skälig reducering eller att fullt stöd ska 

beviljas. 

 

Revision 

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

förekommen anledning uppmärksammade, föreningar. Förening som beviljats och tar emot 

bidrag 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. Skyddet för den enskildes personliga integritet får dock aldrig eftersättas. 

 

Beslut om föreningsbidrag 

Kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott fattar beslut om föreningsbidrag, dokumenteras 

med ett skriftligt beslut.  

 

Beslutet omfattar vanligtvis ett år, i undantagsfall kan beslutet avse två år.   

 

Om ett beslut inte kommer till stånd och kommunen och föreningen är oense om bidragets 

storlek och/eller innehåll, gäller kommunens beslut. Det går inte att överklaga kommunens 

slutliga beslut. 

 

Kommunen kan besluta att avstänga förening från kommunalt föreningsbidrag  

Beslut kan sägas upp, om medlem i förening eller föreningen inte följer de regler som är 

beslutade av kommunen. Det kan gälla exempelvis:  

- droger/doping där medlem uppvisat positivt dopingprov 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 
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Ansvar för efterlevnad 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället 

(föreningsbidrag). Arbetet sker framför allt genom nämndens bidragsutskott och handläggs av 

enheten föreningsstöd som har huvudansvaret för föreningsbidragen. 


