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Stöd och bidrag inom kultur- och fritidssektorn 

Mål för föreningsstöd inom fritids- och kultursektorn 

Kommunens insatser inom området föreningsstöd är att främja och stimulera 

det samlade föreningslivets utveckling så att föreningar och organisationer 

kan erbjuda människor en meningsfull fritid.  

Bidragsgivningen till föreningsverksamheten ska styras genom: 

• att prioritera verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar och 

personer med funktionsnedsättningar  

• att stödja idéer och verksamheter som motverkar bruk av droger, 

våld, rasism och tidig utslagning 

• att främja jämställdhet  

• att främja integration 

• att prioritera verksamheter som bidrar till kommunens långsiktiga 

mål och visioner 

• att samverka med andra föreningar för att barn och unga inte behöver 

välja idrott i unga år. Föreningar ska följa det gemensamma 

dokumentet Samsyn Grums. 

Riktlinjer och grundregler 

För att en förening ska vara berättigade till bidrag från kommunen ska 

följande bifogas till ansökan: 

• Verksamhetsplan 

• Resultat- och balansräkning 

• Verksamhets- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsår 

• Årsmötesprotokoll med förteckning över aktuell styrelse, revisorer 

och uppgift som medlemsavgift 

För att en förening ska kunna få föreningsstöd måste följande 
villkor vara uppfyllda: 

• Föreningen ska ha sin verksamhet och hemvist i Grums kommun 

samt ha stadgar som är godkända av riksorganisationen eller av 

kommunen. Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder. 

• Föreningen ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar.  

• Föreningen ska arbeta för att motverka missbruk.  

• Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.  

• Föreningen ska bidra till en god folkhälsa genom att främja 

individens psykiska, fysiska eller sociala välbefinnande. 

• Föreningen ska främja integration.  
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• Föreningen måste ha haft verksamhet under minst 6 månader i 

kommunen. 

• Föreningen ska årligen kontrollera i föreningsregistret (grums.se) att 

uppgifterna stämmer. 

• Barn- och ungdomspolicy ska finnas i varje förening som bedriver 

verksamhet för barn och unga, 7–25 år. 

• Föreningen ska, för att erhålla bidrag till sin ungdomsverksamhet, ha 

minst 10 medlemmar i åldern 7 - 25 år, som regelbundet (minst 10 

redovisade aktiviteter/år) deltar i föreningens verksamhet. 

• Föreningen ska årligen redovisa sin verksamhet för att vara 

bidragsberättigade.  

Föreningar som erhåller kommunalt anslag är skyldiga att ge sådan insyn att 

kommunen kan kontrollera att:  

• de uppgifter föreningen lämnat i ansökan stämmer 

• beviljat bidrag används till avsett ändamål. 

Kommunens revisorer kan också kräva insyn i föreningens verksamhet. 

Politiska och religiösa föreningar har rätt till ett anonymitetsskydd för sina 

medlemmar. Kontrollen av dessa föreningar sker genom revisorerna i deras 

föreningar och distriktsorganisationer. 
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Bidrag och stöd - föreningar, studieförbund och 

organisationer 

Lokalt aktivitetsstöd 

Kommunalt aktivitetsstöd avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet och 

utgår för barn och ungdomar mellan 7–25 år enligt samma principer som 

gäller för det statliga aktivitetsstödet (LOK). För deltagare med 

funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Kommunalt aktivitetsstöd 

utgår med 50 % av det belopp som riksidrottsförbundet för varje år beslutar 

skall gälla för sammankomst och deltagartillfälle. Kommunen ger 

aktivitetsstöd två gånger per år. 

Kommunen har en fastställd summa att fördela för aktiviteter under vår och 

höst. Pengarna fördelas efter föreningarnas antal sammankomster och antal 

deltagartillfällen. Studiecirklar och aktiviteter under skoltid är inte 

berättigade till aktivitetsstöd. 

Anläggningsbidrag 

Bidragsgodkända idrottsföreningar kan söka bidrag för anläggningskostnader 

där föreningen bedriver ideell verksamhet för i huvudsak barn och unga, 7–

25 år. Som underlag för bidragsgivning gäller:  

• anläggningen ska vara godkänd av kommunen för barn- och 

ungdomsverksamhet, utifrån säkerhet, energieffektivitet och 

tillgänglighet 

• föregående års anläggningskostnader  

• antalet bidragsberättigade medlemmar som under föregående år har 

deltagit i minst 10 bidragsberättigade aktiviteter  

• att föreningen sökt aktivitetsbidrag (LOK Lokalt aktivitetsstöd) vid 

minst ett tillfälle föregående år 

Driftbudget idrotts- och fritidsanläggningar 

Grums kommun har en budget för drift av kommunens egna anläggningar 

inom idrotts- och fritidsområdet som fastställs årligen av 

kommunfullmäktige.  

Riktlinjer för att få nyttja kommunens anläggningar 

• Organisationer ska uppfylla de grundläggande kraven för föreningar 

som anges i kommunens villkor för föreningsstöd.  

• Minst 50 procent av den nyttjade tiden i anläggningen ska vara för 

barn- och ungdomsverksamhet. Flickor och pojkar ska ges lika 

möjligheter att nyttja anläggningen.  

• Barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas i helt rök-, alkohol- och 

drogfri miljö.  

• Föreningar som använder anläggningarna ska årligen lämna in 

basuppgiftet, bokslut, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. 

Bidrag ges inte till följande:  

Kostnader uppkomna enbart i och med vuxenverksamhet. 
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Enhetstaxa 

Enhetstaxa tillämpas när kommunen hyr ut sina egna idrottsanläggningar till 

stödberättigade föreningar som bedriver aktiviteter för barn och ungdomar, 

ålder 7–25 år, samt vid föreningarnas årsmöten. Enhetstaxa gäller också för 

personer med funktionsvariation men då utan åldersgräns.  

Grums kommun tillämpar principen 80/20. Kommunen står för 80% av 

timkostnaden medan föreningarna betalar 20% av timkostnaden i 

kommunens idrottsanläggningar. Enhetstaxan gäller endast för träningar.  

För matcher betalar föreningarna fullpris. 

Föreningar som ansöker om enhetstaxa ska ha sin verksamhet och hemvist i 

Grums kommun. Enhetstaxa gäller inte för kommersiell verksamhet och 

föreningsfester. 

  



  

Datum 

2022-11-23  

Sida 

6(8) 

 

 

Kulturbidrag och tillfälliga bidrag 

 
Kulturföreningar kan söka bidrag för sina verksamhetskostnader i Grums 

kommun.  

Kulturföreningar och studieförbund kan söka tillfälliga bidrag för offentliga 

arrangemang i Grums kommun. 

 

Riktlinjer för kulturbidrag 

• Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet inom kultursektorn, 

vara tillgänglig för alla, och verksamheten ska ha betydelse för 

kommunens kulturella utbud och utveckling i Grums kommun.  

• Föreningen ska bidra till att ge kommuninvånarna, barn och ungdom 

såväl som vuxna, goda möjligheter att delta i och uppleva olika 

konstformer som musik, teater, konst, dans, film och litteratur. 

 

Riktlinjer för tillfälliga bidrag 

• Arrangemanget ska vara ett offentligt kulturarrangemang som 

bedöms ha ett av värde för Grums kulturliv, äga rum i Grums 

kommun samt annonseras i digitala medier eller genom affischering 

och det ska framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Grums 

kommun. 

• Slutredovisning ska ha inkommit senast en månad efter programmet. 
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Bidrag sociala verksamheter, föreningar för personer med 

funktionsvariation och pensionärsföreningar 

 

Bidrag kan sökas av ideella organisationer som i huvudsak inte bedriver 

verksamhet i för barn och unga. Syftet med bidraget är att stötta 

verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till 

en aktiv fritid i Grums kommun. Bidrag till sociala verksamheter, föreningar 

för personer med funktionsvariation och pensionärsföreningar har särskilda 

riktlinjer. 

 Organisationen som får särskilt verksamhetsbidrag ska uppfylla de 

grundläggande kraven för föreningar som anges i kommunens riktlinjer för 

föreningsbidrag. 

 

Bidrag studieförbund 
 

Studieförbund som anordnar studiecirklar i Grums kommun får bidrag efter 

antalet studietimmar. Grums kommun har sedan tidigare beslutat ett fast 

årligt bidrag till SISU Värmland (Dnr 07/KA0259 samt bilaga SKL 070123).  
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Vad ger kommunen inte bidrag till? 

 

Bidrag beviljas inte:  

• till ekonomiska föreningar, fackliga och andra organisationer vars 

huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars 

yrkesmässiga eller ekonomiska intressen  

• till föreningar som är anslutna till politiskt parti eller därmed jämförlig 

sammanslutning i Sverige eller annat land samt föreningar som 

huvudsakligen arbetar för utrikespolitiska mål  

• till företagsbaserade korpidrottsföreningar  

• till kooperativa föreningar  

• till föreningar eller organisationer som avviker från Grums kommuns 

värdegrund 

• för medlemmar av tillfällig natur till exempel "bingomedlem", 

"dansmedlem", ”sponsormedlem”, ”radiolyssnare” etc. 

• till religiös verksamhet  

• till fester  

 

 


