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BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG 
Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett 
allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt ge 
bidrag till föreningar som har egen lokal, eller hyr lokal för sin verksamhet. 

 
ALLMÄNNA VILLKOR 

 
Bidragsberättigade organisationer: 
Bidrag kan ges till förening/organisation som har sin hemvist och är verksam inom 
Hammarö kommun. 
Bidrag kan, efter beslut i bidragshandläggande nämnd, även ges till organisationer som ej 
har sin hemvist i kommunen om dessa bedriver en verksamhet som riktar sig till, eller i övrigt 
gagnar, boende i Hammarö kommun. 

 
För att vara berättigad till kommunala bidrag skall föreningen: 

- anses vara en ideell, allmännyttig organisation 
- ha minst 15 medlemmar (aktiva) 
- vara godkänd av bidragshandläggande nämnd 
- ha antagit stadgar och fungera enligt vedertagna demokratiska principer 
- ha eget post- eller bankgirokonto 
- årligen insända verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultaträkning och 

balansrapport samt signerat årsmötesprotokoll och signerad revisionsberättelse. 
 

Bidrag utgår ej till: 
- ekonomiska föreningar 
- politiska föreningar 
- elevföreningar (ex skolidrottsföreningar) 
- stödföreningar (ex supporterklubbar) 
- företagsföreningar 
- läns- och riksföreningar 
- föräldraföreningar 
- föreningar med lokalt begränsat intresseområde (ex grannföreningar) 

 
Föreningar skall i samband med ansökan säkerställa att föreningens registeruppgifter 
avseende adress, kontaktperson, bankkonto, post- eller bankgiro är korrekta. 

 
Ansökan 
Ansökan om föreningsbidrag sker digitalt för varje enskilt bidrag. 
Av ansökningarna skall det klart och tydligt framgå vilken verksamhet som planeras i 
kommunen. 
Ansökan för kommande verksamhetsår skall vara oss tillhanda senast den 31 oktober. 
Ansökan gällande kommunalt aktivitetsstöd för höstens verksamhet skall vara oss tillhanda 
senast den 25 februari– för vårens verksamhet skall ansökan vara Hammarö kommun 
tillhanda senast den 25 augusti. 
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Till ansökan bifogas: 
- Verksamhetsplan med budget för det år ansökan avser 
- Underlag för bidrag, där omfattning av verksamheten framgår, typ av verksamhet 

och antal deltagare i respektive verksamhet. 
- Verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansrapport samt signerad 

revisionsberättelse och signerat årsmötesprotokoll. 
För sent inkommen ansökan 
Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen: 
1-7 dagar för sent - avdrag 10 % 
8-14 dagar för sent - avdrag 50 % 
Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling. 

 
Beslut och utbetalning 

- Samtliga ansökningar prövas i varje enskilt fall varje år. Att föreningen fått bidrag 
ett år utgör ingen garanti för att man får bidrag nästkommande år. 

- Beslut om bidragsbelopp och bidrag fattas av bidragshandläggande nämnd 
under december månad. 

- Bidrag utbetalas under första kvartalet (om inte annat är överenskommet) 
- Bidrag överstigande 100 000 kronor kan delas upp på flera utbetalningar 
- Utbetalning sker till ett av föreningen tecknat bankkonto, post- eller bankgirokonto. 
- Kommunalt aktivitetsstöd för vårens respektive höstens verksamhet beslutas och 

betalas ut månaden efter respektive sista ansökningsdatum 
 

Ansökningar och handlingar görs digitalt via vårt system InterbookGo 
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BIDRAG TILL BIDRAGSHANDLÄGGANDE NÄMNDS FÖRFOGANDE 
Varje år avsätter bidragshandläggande nämnd sökbara medel för ett riktat bidrag för våra 
bidragsberättigade föreningar. 
Inriktningen på årets bidrag finns i rutan ”läs mer” på hemsidan gällande föreningsbidrag. 

 
I ansökan på ska en verksamhetsplan innehållande aktivitetsplan med ekonomisk kalkyl 
beskrivas. Utvärdering av genomförd aktivitet kopplat till verksamhetsplanen kommer att 
göras. 

 
 

FRITIDSFÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
En fritidsförening är en förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och har sökt 
LOK-stöd eller motsvarande. 

 
1. Föreningens verksamhet ska följa konventionen om barns rättigheter som antogs av FN 
1989 och därigenom Hammarö kommuns riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet. 
2. Idrottsföreningarnas verksamhet ska följa Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill. 

 
 

GENERELLT VERKSAMHETSBIDRAG 
Verksamhetsbidraget har en karaktär av ett engångsbelopp kopplat till den verksamhet 
man som förening vill bedriva i kommunen kommande verksamhetsår. Bidraget syftar till att 
utgöra en grund för verksamhet som bedrivs för barn- och unga från 7 år och för aktiviteter 
som stimulerar ett livslångt idrottande och/eller ett långvarigt och aktivt friluftsliv. 

 
Stödet ska stimulera och underlätta för föreningar att enskilt eller tillsammans med andra 
föreningar arbeta med verksamhet med inriktning på inkludering, nya målgrupper och 
verksamheter, värdegrundsfrågor, ungdomars delaktighet och livslångt idrottande i 
förening. 
I ansökan ska en verksamhetsplan innehållande aktivitetsplan med ekonomisk kalkyl 
beskrivas. Utvärdering av genomförd aktivitet kopplat till verksamhetsplanen kommer att 
göras. 

 
 
 

KOMMUNALT AKTIVITETSSTÖD (7–25 ÅR) 
Bidrag utgår för deltagartillfällen som genomförs på godkända gruppaktiviteter i 
föreningens regi 
Bidragshandläggande nämnd fastställer årligen belopp per deltagartillfälle 
Fullständiga regler för Kommunalt aktivitetsstöd finns på hemsidan under fliken ”läs mer” 
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LOKALBIDRAG 
Beviljas de barn- och ungdomsföreningar som äger eller hyr anläggning/lokal externt för sin 
verksamhet i Hammarö kommun. 
Vid ansökan om lokalbidrag skall samtliga kostnader och intäkter, som är att hänföra till 
anläggningen/lokalen, redovisas i ansökan. 
Ansökan om lokalbidrag skall innehålla uppgifter om lokalens storlek, användningsområde, 
nyttjande samt kostnader och intäkter senaste verksamhetsåret. 

 
ANLÄGGNINGSSTÖD 
Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka ekonomiskt 
stöd för delfinansiering av nybyggnation och föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet med egna ägda eller hyrda lokaler har också möjlighet att söka 
medel för periodiskt underhåll (ej driftkostnader). 

Av ansökan ska framgå vilka åtgärder som planeras, dess syfte och kostnadsberäkning. 
Bidragsbelopp fastställs årligen av Hammarö kommun och betalas ut efter redovisning av 
styrkta kostnader. 
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SOCIALA FÖRENINGAR 
En social förening innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor som 
har, eller allvarligt riskerar att få sociala problem eller är en förening som stödjer människor 
med olika former av funktionsnedsättning. 

 
GENERELLT VERKSAMHETSBIDRAG 
Bidraget består av dels ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag 

 
Grundbidraget fördelas per organisation med sin hemvist inom kommunen och bidrag i 
förhållande till antalet aktiva* medlemmar boende i Hammarökommun. Vid ansökan 
redovisar föreningen sina aktiva medlemmar boende i kommunen. 

 
* Med aktiva medlemmar menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 
tillfällen under föregående kalenderår 

 
Verksamhetsbidraget har en karaktär av ett engångsbelopp kopplat till den verksamhet 
man som förening vill bedriva i kommunen kommande verksamhetsår. I ansökan ska en 
verksamhetsplan innehållande aktivitetsplan med ekonomisk kalkyl beskrivas. Utvärdering 
av genomförd aktivitet kopplat till verksamhetsplanen kommer att göras. 

 
 
 
 

KULTURFÖRENINGAR 
En kulturförening är en förening som genomför öppna kulturarrangemang/aktiviteter 

 
GENERELLT VERKSAMHETSBIDRAG 
Bidraget består av dels ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag 

 
Grundbidraget fördelas per organisation med sin hemvist inom kommunen och bidrag i 
förhållande till antalet aktiva* medlemmar boende i Hammarökommun. Vid ansökan 
redovisar föreningen sina aktiva medlemmar boende i kommunen. 

 
* Med aktiva medlemmar menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 
tillfällen under föregående kalenderår 

 
Verksamhetsbidraget har en karaktär av ett engångsbelopp kopplat till den öppna 
kulturverksamhet man som förening vill bedriva i kommunen kommande verksamhetsår. I 
ansökan ska en verksamhetsplan innehållande aktivitetsplan med ekonomisk kalkyl 
beskrivas. Utvärdering av genomförd aktivitet kopplat till verksamhetsplanen kommer att 
göras. 
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STUDIEFÖRBUNDEN 
Bidraget syftar till att ge organisationerna som bedriver folkbildningsverksamhet i enlighet 
med Folkbildningsrådets kriterier för statsbidrag, och som erhåller statsbidrag från 
Folkbildningsrådet eller Utbildningsdepartementet möjlighet att i demokratiska former 
bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Hammarö kommun. 
Verksamheten skall följa folkbildningens grundidé att deltagarna själva har ett stort 
inflytande och gemensamt är med och formar innehåll och upplägg. 

 
Bidraget består av dels ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag. Grundbidraget står för 
80% av det totala beloppet och verksamhetsbidraget för 20%. 

 
Grundbidraget fördelas per studieförbund utifrån föregående års redovisade studietimmar 
i Hammarö kommun i verksamhetsformerna studiecirkel, övrig folkbildning och lärgrupp, 
samt för antalet kulturprogram inom kommunen. Bidrag utgår även för antalet unika 
deltagare från Hammarö kommun. 

 
Verksamhetsbidraget har en karaktär av ett engångsbelopp kopplat till den verksamhet 
man som studieförbund vill bedriva i kommunen kommande verksamhetsår. I ansökan ska 
en verksamhetsplan innehållande aktivitetsplan med ekonomisk kalkyl beskrivas. 
Utvärdering av genomförd aktivitet kopplat till verksamhetsplanen kommer att göras. 
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