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Föreningsstöd
Föreningsstöd utgår till föreningar och organisationer för att ge kommuninvånarna en upplevelserik
boendemiljö, god folkhälsa och möjligheten till ett aktivt deltagande i den egna kommunen. Kävlinge
kommun arbetar för att möjliggöra föreningsverksamhet genom att subventionera lokaler, erbjuda
fortbildning, tillhandahålla verksamhetsspecifika anläggningar och ge ekonomiskt stöd. Dessa insatser
skapar bättre förutsättningar för föreningar att bedriva sin verksamhet och erbjuda kommuninvånarna ett
brett och attraktivt utbud. Sökande förening bör räkna med att bidrag bara täcker en del av de totala
kostnaderna. Bidragen är en hjälp till självhjälp, medlemmarna bidrar också till föreningens ekonomi
genom att betala medlemsavgift och ge av sin tid och sitt kunnande för att utveckla verksamheten.
Allmänna bestämmelser
Ansökan ska vara inkommen inom föreskriven tid. Se vidare under punkten ”Bidragsformer” vad som
gäller för respektive bidragsform. Föreningar som lämnar in ansökan efter utsatt ansökningstid, men i
nära anslutning till ansökningstidens utgång, kan dock beviljas bidrag efter särskilt beslut i
bildningsnämnden.
Bidrag söks på särskilda blanketter som finns på kommunens hemsida. Ansökan ska lämnas in av den
lokala huvudorganisationen och inte av sektionsstyrelser, avdelningar eller dylikt. Bidrag betalas ut till
föreningarnas post- eller bankgironummer.
För att kommunalt bidrag ska kunna beviljas ska föreningen skicka in det senaste årsmötesprotokollet
med godkänd verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt gällande
medlemsförteckning och föreningsstadgar. Om fritid och kultur sedan tidigare har föreningens stadgar
och det inte förekommer några förändringar behöver inte dessa skickas in. Förändringar i styrelser ska
omgående anmälas till fritid och kultur.
Förening som får bidrag är skyldig att ge fritid och kultur insyn i verksamheten så att det kan konstateras
att bidraget utnyttjas för avsedd verksamhet. Beviljat bidrag till förening som har skuld till kommunen kan
hållas inne till skulden reglerats.
Bidragsberättigade föreningar
Bidragsberättigade föreningar ska:
- bedriva ideell verksamhet och vara öppen för alla
- fungera enligt demokratiska principer och motverka kränkningar och diskriminering
- bedriva en väsentlig del av sin verksamhet i Kävlinge kommun
- tillhöra en erkänd riks- eller distriktsorganisation eller inneha stadgar godkända av Kävlinge
kommun
- ha en vald styrelse om minst tre medlemmar och utsedd firmatecknare
- ha ett medlemsregister med namn, personnummer (6 siffror), bostadsadress och uppgifter om
betalda medlemsavgifter
- ha skälig medlemsavgift till föreningens lokala verksamhet
- ha post- eller bankgiro
- redovisa medlemsförteckning, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse,
föreningsstadgar, om de inte tidigare har lämnats till kommunen eller om de har förändrats
- ha en policy som anger hur de arbetar för att motverka droger, alkohol, narkotika och tobak,
förhindra sexuella trakasserier och bidra till jämlikhet och likabehandling
Föreningar, som saknar någon av ovanstående, kan efter särskild prövning av bildningsnämnden ändå få
bidrag.
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Föreningar som inte är berättigade till bidrag från bildningsnämnden
Undantagna från dessa bidragsregler är politisk förening, ekonomisk förening, föräldraföreningar,
skolföreningar och svenska kyrkans föreningsverksamhet. Föreningar som får bidrag av annan nämnd,
styrelse eller förvaltning i kommunen kan inte få bidrag för samma typ av verksamhet.
Registrering och föreningsregister
Förening, som för första gången söker något av dessa bidrag eller lokaler för sin verksamhet i
kommunens anläggningar, ska vara registrerad hos fritid och kultur. Detta sker genom att föreningen
skickar in blanketten "Föreningsuppgifter" samt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning,
godkänd revisionsberättelse och medlemsregister. Föreningen läggs då också in i föreningsregistret.
Medlem
Medlem i en organisation avser person:
- som är upptagen i föreningens medlemsregister
- som betalt medlemsavgift
- som i övrigt uppfyller krav i enlighet med stadgar och beslut
Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur, som bingomedlem, dansmedlem eller den som
enbart deltar i öppen verksamhet, anses inte vara medlem.
Kontroll av föreningarnas medlemsredovisning och aktiviteter
Årligen genomförs slumpvis utvalda granskningar av bidragsberättigade föreningars redovisningar som ett
led i fritid och kulturs kvalitetsarbete. Vid dessa tillfällen kan det hända att olika underlag begärs in från
föreningen. Om bildningsnämnden av någon anledning bedömer att särskild kontroll av
medlemsredovisningen ska ske, utförs denna genom personligt besök hos föreningen, vars kassör är
medlemsredovisare.
Följande uppgifter kontrolleras:
- antal medlemmar i olika åldersgrupper. Detta kan och ska ske utan granskning av enskilda
medlemskort
- årsavgiftens storlek i olika åldersgrupper
- medlemskonto i föreningens bokföring kontrolleras. Antal medlemmar i olika åldersgrupper
gånger årsavgiften i respektive grupp ska då - summerat - överensstämma med summan av
årsavgifterna införda i bokföringens medlemskonto
- om den utförda kontrollen antingen redovisar avvikelser mellan de i bokföringen redovisade
medlemsavgifterna och föreningens i ansökan om bidrag uppgivna antal medlemmar, eller på
annat sätt är ofullständiga, måste detaljerad undersökning av orsaken härtill ske. En sådan
undersökning får inte ske under sådana former att enskilda medlemskort granskas eller för övrigt
medföra insyn i medlemmarnas personliga, politiska, religiösa et cetera tillhörigheter.
Föreningen kan också, efter beslut av fritid och kultur, tas ut för särskild kontroll av aktivitetsstöd.
För samtliga föreningar, som får kommunalt bidrag, har bildningsnämnden rätt att när som helst granska
underlag för ansökan, även hur tilldelat bidrag förvaltas. Bidragsmottagande förening ska förvara
medlemsregister, närvarolistor samt andra handlingar i minst fyra år efter verksamhetsårets utgång.
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Bidragsformer
Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om följande bidrag:
A. Lokalt aktivitetsstöd (åldersgrupp 6-20 år)
B. Lokalbidrag
C. Verksamhetsbidrag
D. Startbidrag
E. Offentliga kulturarrangemang

A. Lokalt aktivitetsstöd
Följande kriterier ska uppfyllas:
- föreningen ska redovisa minst 25 sammankomster/år alternativt 15 sammankomster per 6
månader, för åldersgruppen 6-20 år
- verksamheten ska pågå minst 60 minuter
- minst 5 deltagare ska vara i bidragsberättigad ålder, varvid även ledaren kan inräknas.
- varje påbörjad sammankomst får endast räknas en gång/dag, oberoende av sammankomstens
längd
- samma deltagare får endast räknas i en bidragsgrundande sammankomst per dag och förening
- sammankomsterna/aktiviteterna ska antecknas på särskilda närvarokort. Närvarokorten ska vara
väl förda och de anvisningar korten ger om bidragsgrundande sammankomster, ledares närvaro,
tider et cetera ska följas
- bidrag utgår per sammankomstdeltagare/deltagaraktivitet
En sammankomst är en aktivitet för föreningsmedlem i åldersgruppen 6-20 år och förutsätter att
verksamheten är beslutad och planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. En sektion
ska bestå av styrelse, vald på sektionens årsmöte, med egen förvaltning. Verksamheter ska vara klart
avgränsad från övriga sektioners verksamheter. Bidrag söks av huvudförening, inte av sektion.
OBS! Entrébelagd tävling eller andra entrébelagda arrangemang, sammankomster anordnade av lokalt
samarbetsorgan, distrikts- eller riksorganisation eller sammankomst som får annat kommunalt stöd är
inte bidragsberättigad sammankomst.

A 1.

Bidrag för integrering av personer med funktionsnedsättning

Bidraget kan sökas samtidigt med lokalt aktivitetsstöd. Bidraget utgår med 50 kr per sammankomst
till grupper med minst en deltagare med funktionsnedsättning i åldern från 6 år. Bidraget gäller de
personer där funktionsnedsättningen normalt utgör ett hinder att delta i verksamheten. Förening
som avser att söka bidraget ska före det att verksamheten startar göra ansökan till fritid och kultur
för prövning huruvida bidraget kan utgå för verksamheten. Uppgift ska lämnas om verksamhetens
inriktning, omfattning samt hur många ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i
verksamheten. Deltagare med funktionsnedsättningar ska vara beredda att kunna styrka sin
funktionsnedsättning med läkarintyg.
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B. Lokalbidrag
Bidragsberättigad förening kan söka bidrag för egen eller hyrd aktivitetslokal om inte kommunen kan
tillhandahålla verksamhetslokaler. Underlag för bidraget relateras till anläggningens/lokalens storlek.
Godkännande av lokalens bidragsgrundande storlek bestäms i en förhandling mellan respektive förening
och fritid och kultur. Föreningen bör, om möjligt, hyra ut sina lokaler och ta avgifter för detta.
B 1.

Bidrag för driftskostnader avseende föreningsägda lokaler

Avser kostnader för uppvärmning, el, räntor, tomthyror, sophämtning och VA. Bidrag utgår med max
80 % av godkända kostnader minus lokalintäkter. Dock som mest 15 kr av godkänd deltagaraktivitet
för lokalt aktivitetsstöd. Huvudprincipen vid ombyggnader och större renoveringar är att den ökade
driftskostnaden, till exempel ökad räntekostnad, för föreningen tas upp i bidragsunderlaget.
Använd blanketten ”Ansökan om lokalbidrag – egen anläggning eller fastighet” eller
”Ansökan om lokalbidrag – förhyrd lokal”.
För att om- eller tillbyggnad ska kunna tas med i bidragsunderlaget ska åtgärderna vara godkända av
fritid och kultur innan arbetet påbörjas för att föreningen ska garanteras möjlighet att söka.
För föreningar som inte erhåller lokalt aktivitetstöd kan anläggningsbidrag erhållas för faktiska
driftskostnader med max 60 % av kostnaden, dock maximalt 20 000 kr per år.
Följande kriterier ska uppfyllas:
- personer i alla åldrar ska beredas tillfälle att delta
-

kulturutbudet ska komma alla kommuninvånare tillgodo

-

minst 5 offentliga aktiviteter ska genomföras årligen

-

minst 2 gånger per år ska aktiviteten vara särskilt riktad mot barn och unga

B 2.

Bidrag för hyrda lokaler

Avser fasta årshyror. Förening kan inte få hyresbidrag för hyror i kommunalt subventionerade lokaler
som hyrs per timme, såsom idrottshallar, skolidrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser, simhall och
kulturscen. Från den bidragsgrundande summan frånräknas eventuell hyresintäkt föreningen erhållit.
Kostnader och intäkter ska kunna verifieras.
För föreningar som inte erhåller lokalt aktivitetstöd kan anläggningsbidrag erhållas för faktiska
driftskostnader med max 60 % av kostnaden dock maximalt 20 000 kr per år.
Följande kriterier ska uppfyllas:
- personer i alla åldrar ska beredas tillfälle att delta
-

kulturutbudet ska komma alla kommunmedborgare tillgodo

-

minst 5 offentliga aktiviteter ska genomföras årligen

-

minst 2 gånger per år ska aktiviteten vara särskilt riktad mot barn och unga
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C. Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag kan sökas av förening som inte är berättigad till lokalt aktivitetsstöd, men som i övrigt
är bidragsberättigad förening. Stödet ska underlätta och möjliggöra föreningens långsiktiga
genomförande av verksamheten. Det kan även vara bildningsnämnden som gör förfrågan till föreningar
om genomförande av ett speciellt projekt. Bidraget är beroende av föreningens omfattning på
verksamheten, verksamhetens inriktning och antalet sökande under året. Verksamhetsbidraget söks
årligen.

D. Startbidrag
Bidragen avser att stödja nybildade föreningar. Startbidrag utgår med 3 000 kr.
Följande kriterier ska uppfyllas:
- föreningen ska ha minst 25 medlemmar och vara ansluten till riksorganisationen eller tillhöra en
erkänd riks- eller distriktorganisation eller ha stadgar godkända av Kävlinge kommun
- föreningen ska ta ut skälig medlemsavgift, valt styrelse och erhållit postgiro eller bankgiro
- om ovanstående uppfylls kan även nybildad sektion, som innebär ny verksamhet för
moderföreningen, erhålla startbidrag
- föreningen/sektionen får inte ha varit verksam inom kommunen de senaste 5 åren

E. Offentliga kulturarrangemang
Stöd till offentliga kulturarrangemang där allmänheten har tillträde. Bidraget utgår för kostnader för
kulturella inslag eller kulturarrangemang såsom, musik, teater, konst, kulturarv eller möjlighet till eget
skapande. Professionella eller semiprofessionella kulturarbetare ska delta i arrangemanget.
Marknadsföring av evenemang ska göras i god tid före arrangemanget och material ska lämnas till
kommunens evenemangskalender.

Ansökningstider för föreningsbidrag
Bidrag

Ansökan senast

Utbetalning

Lokalt aktivitetsstöd

15 februari

mars/april

Lokalbidrag

15 februari
15 oktober

mars/april
januari

Verksamhetsbidrag

15 oktober

januari

Startbidrag

Löpande

löpande

Offentliga kulturarrangemang

senast två månader före planerat arrangemang

idrottsförening
kulturförening
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Föreningsinformation
Blanketten "Föreningsuppgifter” ska lämnas till fritid och kultur en gång per år senast i samband med
ansökan om bidrag. Sker förändring i styrelsen eller byte av kontaktperson under pågående
verksamhetsår ska detta meddelas.
Årligen eller senast i samband med bidragsansökan, ska verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse och uppdaterat medlemsregister skickas till fritid och kultur.

Tips!
För en smidig hantering kan förening i stället med fördel sända in ovanstående handlingar snarast efter
genomfört årsmöte. Då har fritid och kultur tillgång till den mest aktuella informationen och kan erbjuda
ett uppdaterat föreningsregister.

Bidragsreglerna är antagna av bildningsnämnden 2013-10-16, Bn § 55/2013. Bidragsreglerna gäller från
och med 2014-01-01.
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