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Inledning 

Med föreningsbidrag vill Värmdö kommun stödja demokratiskt uppbyggda föreningar som engagerar sig 

för kommuninvånarnas bästa. Syftet är att bidra till ett rikt och brett föreningsliv som främjar 

utvecklingen av Värmdö. Det är Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för stöd till föreningslivet 

inom områdena kultur-, idrott-, friluftsliv- och fritidsverksamhet.  

Enligt kommunallagen får bidrag delas ut till föreningar som arbetar för lokalmedborgarnas allmänna 

intresse och har en särskild anknytning till kommunens geografiska område. Kommunen är skyldig att 

behandla alla ansökningar lika på objektiv grund. 
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Allmänna bestämmelser 

För att beviljas föreningsbidrag måste riktlinjernas allmänna bestämmelser uppfyllas. Därutöver kan 

särskilda villkor eller krav tillkomma för specifika bidrag. 

• Föreningsbidrag kan endast beviljas ideella föreningar. 

o Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska grunder med antagna stadgar och 

vald styrelse. 

o Föreningen ska vara allmännyttig och i huvudsak ägna sig åt den verksamhet som 

angivits i stadgarna. 

o För att ansöka om föreningsbidrag krävs ett organisationsnummer från Skatteverket och 

ett bankgironummer registrerat i föreningens namn. 

o Föreningen ska vara öppen för alla inom föreningens verksamhetsområde, dock kan 

vissa undantag göras i enlighet med föreningens stadgar och i enlighet med 

öppenhetskravet. 

• Föreningens verksamhet ska vara av regelbunden karaktär och bestå av som minst tio 

bidragsberättigade medlemmar för bidragsåret. 

• Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Värmdö kommun. Annan 

förening kan efter särskild prövning beviljas bidrag. 

• Föreningen ska vid efterfrågan tillhandahålla kommunen relevant underlag för såväl 

handläggning av ansökan som granskning och uppföljning av föreningen och dess verksamhet. 

• Föreningen ska meddela kommunen om förändrade förhållanden som exempelvis upphörd eller 

ändrad verksamhet. 

• Föreningen ska i samband med ansökan uppge om föreningen för närvarande ansöker om, eller 

planerar att ansöka om andra kommunala bidrag. Det är inte möjligt att beviljas föreningsbidrag 

från flera nämnder för samma ändamål. 
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• Föreningen ska följa lagar och föreskrifter. 

• Föreningar med verksamhet för barn och unga ska tillämpa barnkonventionen. 

• Föreningen med verksamhet för barn och unga ska kräva av alla ledare inom verksamheten att 

uppvisa ett registerutdrag från Polisen. Detta ska kunna redovisas vid efterfrågan.  

 

Särskilda bidragsvillkor 

• Förening ska årligen, senast två månader efter föreningens årsmöte, inkomma till kultur- 

och fritidskontoret med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 

revisionsberättelse som godkänts under årsmötet. 

• Föreningen ska årligen uppdatera kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister. 

• Föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar ska inlämna en av 

kommunen godkänd alkohol-, narkotika- och tobakspolicy. 

 

Föreningsbidrag lämnas inte till: 

• Föreningar och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda 

medlemmars yrkesmässiga och ekonomiska intressen. 

• Företag och enskilda personer. 

Ansökan och utbetalning 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast angivna ansökningsdatum för respektive bidrag och 

innehålla fullständiga uppgifter som respektive bidragsform kräver.  

Bidrag kan inte sökas retroaktivt om inget annat anges. 

Det är enbart firmatecknare eller ordförande i den sökande föreningen som kan ansöka om 
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föreningsbidrag. Kontaktperson för ansökan kan vara en annan av föreningen utsedd person.   

Utbetalning av beviljat bidrag görs till föreningens konto enligt anvisningar för respektive bidrag. 

 

Granskning 

Kultur- och fritidsnämnden granskar regelbundet föreningsbidragen, bland annat genom 

stickprovskontroller.  

Återbetalningsskyldighet kan uppstå om bidraget inte använts som planerat eller kan styrkas enligt 

verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning. Om kommunen vid tidpunkten har fodringar på en 

förening har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot de bidrag föreningen är berättigad till. 

 

Återrapportering 

Återrapportering ska ske om de finns föreskrivet under respektive föreningsbidrag. Om föreskrifterna 

inte har efterföljts är det orsak för avslag på föreningens nästkommande bidragsansökan för samma 

bidragstyp. Återrapporteringen ska lämnas till Kultur-och fritidsnämnden.    

  



 

7 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag  

Grundbidrag till idrottsföreningars barn-och ungdomsverksamhet 

Ändamål 

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att bedriva sin verksamhet för 

barn och unga. 

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna, se under rubriken 

”Allmänna bestämmelser”. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn 

och unga i åldern 7–19 år. 

Föreningen ska vara ansluten till ett specialidrottsförbund som är berättigad stöd från 

Riksidrottsförbundet. Idrottsförening med barn och ungdomsverksamhet behöver skriva under och följa 

Värmdö kommuns samsynsavtal för barn-och ungdomsidrott för att erhålla grundbidrag. 

Bidragets utformning 

Grundbidraget utgörs av ett i budgeten för innevarande år fastställt belopp fördelat på antal 

bidragsberättigade medlemmar som redovisas. Bidragets budgetram fastställs av kultur- och 

fritidsnämnden. Bidragsberättigad medlem är i åldern 7–19 år och ska vara folkbokförd i Värmdö 

kommun. 

Ansökan 

Ansökan görs senast den 31 mars för föregående år. Medlemsmatrikel kan komma att efterfrågas i 

samband med stickprovskontroll. 

Utbetalning 

Utbetalning av beviljat bidrag görs till föreningens konto senast 31 maj. 
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Aktivitetsbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet 

Ändamål 

Syftet med aktivitetsbidraget är att ge möjligheter för idrottsföreningar att bedriva barn- och 

ungdomsaktiviteter och verksamhet för funktionsnedsatta. 

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna, se under rubriken 

”Allmänna bestämmelser”. 

Bidragsberättigade deltagare är betalande medlemmar i föreningen i åldern 7–19 år, folkbokförda i 

Värmdö kommun. 

Deltagare med funktionsnedsättning är bidragsberättigade oavsett ålder men i övrigt samma särskilda 

villkor som barn-och ungdomar. 

En bidragsberättigad sammankomst är en föreningsaktivitet som är beslutad och planerad av styrelse, 

sektion eller motsvarande och består av minst tre deltagare plus ledare/tränare. 

Aktiviteten ska vara ledarledd och pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och 

avslutning. 

Med bidragsberättigat deltagartillfälle menas att om en förening har en samling med 10 deltagare 

registreras 10 deltagartillfällen. 

Bidrag utgår bara en gång per dag och grupp inom samma förening.  

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska göras digitalt 

på närvarokort via närvarorapporteringssystem. Korten ska sparas i fyra år och på begäran insändas till 

Värmdö kommun. Bidrag utgår inte till: 

• lärgrupper (f.d. studiecirklar) 

• entrébelagda tävlingar 
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• kommersiella arrangemang 

Bidragets utformning 

Aktivitetsbidraget utgörs av ett i förväg fastställt belopp per deltagare och sammankomst.  Kultur- och 

fritidsnämnden beslutar årligen om hur stort bidragsbeloppet är per sammankomst och per deltagare. 

Ansökan 

• För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan inkomma senast den 25 augusti. 

• För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansöka inkomma senast den 25 februari. 

Utbetalning 

Utbetalning sker efter avslutad handläggning. 
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Grundbidrag till barn- och ungdomsföreningar 

Ändamål 

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna som inte är anslutna till 

Riksidrottsförbundet att bedriva sin verksamhet inom kultur-och fritidsområdet.  

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna, se under rubriken 

”Allmänna bestämmelser”. Bidraget kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet för barn- och 

ungdomar. 

Bidragets utformning 

Grundbidraget utgörs av ett i budgeten för innevarande år fastställt belopp fördelat på antal 

bidragsberättigade medlemmar som redovisas. Bidragets budgetram fastställs av kultur- och 

fritidsnämnden. Bidragsberättigad medlem är i åldern 7–19 år och ska vara folkbokförd i Värmdö 

kommun. 

Grundbidraget till ungdomsföreningar som inte är en idrottsförening är dubbelt så stort som det 

grundbidrag som går till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet. 

Ansökan 

Ansökan görs senast den 31 mars för föregående år. Medlemsmatrikel kan komma att efterfrågas i 

samband med stickprovskontroll 

Utbetalning 

Utbetalning av grundbidrag görs till föreningens konto senast 31 maj. 
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Grundbidrag till pensionärsföreningar 

Ändamål 

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva sin verksamhet för 

personer över 65 år.  Föreningen ska vara ansluten till riksomfattande pensionärsförbund så som PRO 

eller SPF. Undantag från krav på anslutning till riksomfattande pensionärsförbund kan göras om 

föreningen kan påvisa huvudsaklig verksamhet till personer över 65 år.  

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna, se under rubriken 

”Allmänna bestämmelser”.  

Bidragets utformning 

Grundbidraget utgörs av ett i budgeten för innevarande år fastställt belopp fördelat på antal 

bidragsberättigade medlemmar som redovisas. Bidragets budgetram fastställs av kultur- och 

fritidsnämnden. Bidragsberättigad medlem ska vara pensionär och folkbokförd i Värmdö kommun. 

Ansökan 

Ansökan görs senast den 31 mars för föregående år. Medlemsmatrikel kan komma att efterfrågas i 

samband med stickprovskontroll 

Utbetalning 

 Utbetalning av grundbidrag görs till föreningens konto senast 31 maj. 
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Grundbidrag till intresseföreningar för personer med funktionsnedsättning 

Ändamål 

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin 

verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Exempel på bidragsberättigade föreningar: 

anhörigföreningar och funktionshinderföreningar anslutna till riksförbund. 

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna, se under rubriken 

”Allmänna bestämmelser”. 

Bidragets utformning 

Grundbidraget utgörs av ett i budgeten för innevarande år fastställt belopp fördelat på antal 

bidragsberättigade medlemmar som redovisas. Bidragets budgetram fastställs av kultur- och 

fritidsnämnden. Bidragsberättigad medlem ska vara folkbokförd i Värmdö kommun. 

Ansökan 

Ansökan görs senast den 31 mars för föregående år. Medlemsmatrikel kan komma att efterfrågas i 

samband med stickprovskontroll. 

Utbetalning 

 Utbetalning av grundbidrag görs till föreningens konto senast 31 maj. 
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Stöd till föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga 

Ändamål 

Syftet med bidraget är att stimulera till breddat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga i åldern 6 till 

och med 20 år i ämnena dans, teater/drama, musik, kreativt skrivande, cirkus, film, bild och form. 

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna, se under rubriken 

”Allmänna bestämmelser”. 

Kulturskoleverksamheten ska ske regelbundet och vara ledarledd. Personal som undervisar ska ha 

dokumenterad pedagogisk utbildning eller erfarenhet av motsvarande karaktär inom det aktuella 

ämnesområdet. Gruppstorleken ska vara sådan att den pedagogiska kvaliteten, liksom säkerhet och 

tillsyn kan tillgodoses. 

Föreningen ska vara tillgänglig för deltagande i den metod för pedagogisk kvalitetssäkring och utveckling 

som Värmdö kommun för närvarande använder. 

Bidragets utformning 

Bidraget utgörs av ett i förväg fastställt belopp fördelat på det antal bidragsberättigade elever som 

redovisas. Bidragsberättigad elev ska vara folkbokförd i Värmdö kommun. 

Ansökan 

Ansökan görs två gånger per år. 

• För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 15 februari. 

• För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansökan vara inne senast den 15 september. 

Till ansökan bifogas: Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, medlemsmatrikel 

samt en drog- och alkoholpolicy. Alla bilagor ska vara i pdf-format. 

Utbetalning 
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Vid beviljad ansökan utbetalas bidraget omgående efter avslutad handläggning. 

  



 

15 

 

 

Särskilt Kulturbidrag 

Ändamål 

Kulturbidrag avser att stimulera insatser inom kulturområdet som kultur- och fritidsnämnden 

finner angeläget att stödja. Exempel på sådan verksamhet kan vara: 

• Bevarande av traditioner, som inte är offentliga kulturarrangemang. 

• Opinionsbildande verksamhet som leder till utveckling inom kulturområdet. 

• Främjande av kulturell verksamhet. 

Villkor/särskilda villkor 

Kulturbidrag kan sökas av föreningar inom kulturområdet som uppfyller villkoren i de allmänna 

bestämmelserna, se under rubriken ”Allmänna bestämmelser”. 

Bidraget beviljas inte till reparationer och underhåll av anläggningar.  

Bidragets utformning 

Bidragets storlek bedöms efter behov och ändamål. 

Ansökan 

Ansökan görs senast 31 mars varje år. 

Till ansökan ska följande dokument bifogas:  

• verksamhetsplan för innevarande år 

• kostnadskalkyl 

Alla bilagor ska vara i pdf-format. 

Utbetalning 

Vid beviljad ansökan utbetalas bidraget omgående efter avslutad handläggning. 
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Återrapportering 

Projekt eller insatser ska återrapporteras senast två månader efter avslut till Kultur och 

fritidsnämnden i särskild återrapporteringsmall.   
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Arrangemangsbidrag 

Ändamål 

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar och 

som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt. Bidraget 

ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella 

arrangemang. 

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna, se under rubriken 

”Allmänna bestämmelser”. 

Arrangemanget ska vara offentligt och rikta sig till en eller flera målgrupper utöver de egna 

medlemmarna. 

Bidrag beviljas inte för att väsentligen täcka kostnader för löner eller löneliknande 

förmåner. Däremot kan skäliga ersättningar beviljas för specialistkompetens som bedöms 

nödvändig för arrangemanget. Arvodering till kulturaktörer, föreläsare, moderatorer etcetera är 

berättigat.  

Bidraget kan inte sökas för resor, tävlingar, matcher, kurser, lägerverksamhet eller cuper. Inte 

heller för arrangemang i annan kommun. 

För arrangemang med inträde eller andra viktiga intäkter fungerar bidraget som en förlustgaranti 

som täcker en del av ett eventuellt underskott. 

Bidragets utformning 

Bidragets fördelning bedöms efter behov och ändamål som Kultur-och fritidsnämnden finner 

angeläget. 

Ansökan och redovisning 

Ansökan kan göras löpande under året. Ansökan måste vara kommunen tillhanda senast två 

månader innan arrangemanget. Till ansökan bifogas arrangemangsbeskrivning och budget. Alla 
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bilagor ska vara i pdf-format.  

Redovisning för förlustgaranti ska ske inom två månader efter det att arrangemanget genomförts, 

kostnader och intäkter ska kunna styrkas genom verifikationer. 

Utbetalning 

Vid beviljad ansökan utbetalas bidraget omgående efter avslutad handläggning. Förlustgaranti 

utbetalas i efterskott till föreningens konto när kostnaderna för arrangemanget har redovisats. 

Vid beviljad ansökan ska föreningen kommunicera Värmdö kommun i samband med 

marknadsföring och information. 

Återrapportering 

Arrangemanget ska återrapporteras senast två månader efter avslut till Kultur och fritidsnämnden 

i särskild återrapporteringsmall.   
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Projektbidrag för särskild samhällsnytta 

Ändamål 

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet: 

• Stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och/eller tillgänglighet för alla. 

• Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer som vanligtvis inte representerar 

ordinarie besökargrupp. Bidra till att säkerställa utveckling av aktiviteter utifrån jämställdhet-, 

jämlikhet och funktionsrättsperspektiv. 

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna. Verksamheten i det 

projekt som avses genomföras ska skilja sig från ordinarie verksamhet. Med ”ordinarie 

verksamhet” avses aktiviteter som pågått över två hela terminer.  

Bidraget ska användas för att betala kostnader som exempelvis lokalhyra, material, transport och 

utbildning. Bidraget kan användas till inköp av mindre inventarier om det tydligt påvisas ett 

tillgänglighetsbehov, då maximalt ett halvt pris-basbelopp kan beviljas. 

Bidrag beviljas inte för att väsentligen täcka kostnader för löner eller löneliknande 

förmåner. Däremot kan skäliga ersättningar beviljas för tillfällig specialistkompetens som bedöms 

nödvändig för projektet. 

Projekt som inte enbart finansieras via projektbidraget och som har potential att bli långsiktigt 

hållbart kommer att prioriteras. 

Bidragets utformning 

Bidragets fördelning bedöms efter behov och ändamål. 

Ansökan och redovisning 

Ansökan görs löpande under året. Till ansökan ska följande dokument bifogas: 
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• projektbeskrivning med syfte, tidsplan, målgrupp och förväntad effekt 

• kostnadskalkyl 

• eventuella offerter 

Alla bilagor ska vara i pdf-format.  

Utbetalning 

Vid beviljad ansökan utbetalas bidraget omgående efter avslutad handläggning.  

Återrapportering 

Projektet ska återrapporteras senast två månader efter avslut till Kultur och fritidsnämnden i 

särskild återrapporteringsmall.   
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Verksamhetsbidrag till föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta  

Ändamål 

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet: 

• Möjliggöra fortsatt föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

• Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer med funktionsnedsättning (däribland 

personer med NPF diagnoser), som präglas av öppenhet och låga trösklar för medverkan.  

Villkor/särskilda villkor 

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna.  

Nystartade verksamheter och projekt ska i första hand söka projektbidrag för särskild 

samhällsnytta. 

Bidraget ska användas för att betala kostnader som exempelvis hyra av lokal, material, transport, 

reseersättning och utbildning. Bidraget kan användas till inköp av mindre inventarier om det 

tydligt påvisas ett tillgänglighetsbehov, då maximalt ett halvt pris-basbelopp kan beviljas. 

Bidrag beviljas inte för att väsentligen täcka kostnader för löner eller löneliknande 

förmåner. Däremot kan skäliga ersättningar beviljas för tillfällig specialistkompetens som bedöms 

nödvändig för verksamheten. 

Bidragets utformning 

Bidragets fördelning bedöms efter behov och ändamål. Andra kompletterande 

finansieringslösningar uppmuntras och prioriteras 

Ansökan och redovisning 

Bidraget kan sökas två gånger per år. Ansökan ska avse verksamhet som planeras att bedrivas. 

Sista ansökningsdatum för de två perioderna är 1 februari och 1 augusti.  

Till ansökan ska följande dokument bifogas: 
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• verksamhetsbeskrivning med syfte, tidsplan, målgrupp och förväntad effekt 

• kostnadskalkyl 

• eventuella offerter 

Alla bilagor ska vara i pdf-format.  

Utbetalning 

Vid beviljad ansökan utbetalas bidraget omgående efter avslutad handläggning. 

Återrapportering 

Verksamheten ska återrapporteras senast två månader efter avslutad termin/verksamhet till 

Kultur och fritidsnämnden i särskild återrapporteringsmall. 



 

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg  •  Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg 

 • 08-570 470 00  •  varmdo.kommun@varmdo.se  •  www.varmdo.se 

Bidrag till skollovsverksamhet 

Ändamål 

Bidraget avser att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter på skollov i form av öppen 

verksamhet eller läger och kurser för barn och unga 6-19 år. Bidraget ska stötta den 

verksamhet som sker under dagtid.   

Villkor/särskilda villkor  

Ansökande föreningar ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna, se under 

rubriken ”Allmänna bestämmelser”. 

Verksamheten ska: 

• vara lekfull och anpassad efter barnens behov. 

• ha ledare med grundläggande kunskaper om barn och ungas fysiska, psykiska 

och sociala utveckling. 

• bedrivas på barn och ungas villkor och ta hänsyn till barns variationer i 

utvecklingstakt.  

• på lägret får inte organiserad tävlingsverksamhet bedrivas. 

• inte ta ut några deltagaravgifter.  

• marknadsföra aktiviteten på Värmdö kommuns evenemangskalender 

Bidragets utformning 

Bidragets fördelning bedöms efter behov och ändamål. 

Bidraget ska användas för att betala kostnader som exempelvis lokalhyra, material 

och resekostnader. Bidraget kan ej användas till inköp av inventarier. 

Mat och fika kostnader beviljas inom skälig ram.  

Kostnader kopplade till utgifter utanför dagtid är inte bidragsberättigade. Exempelvis 
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om övernattning sker på ett läger.  

Bidrag beviljas inte för att väsentligen täcka kostnader för löner eller löneliknande 

förmåner. Undantag kan göras efter särskild prövning om bedömningen är att 

aktiviteten kräver specialistkompetens.  

Ansökan och redovisning 

Ansökan för bidrag görs senast åtta veckor före aktuellt lov.  

Till ansökan bifogas projekt/verksamhetsbeskrivning, budget och eventuella offerter. 

Alla bilagor ska vara i pdf-format. 

Utbetalning 

Vid beviljad ansökan utbetalas bidraget omgående efter avslutad handläggning. 

Vid beviljad ansökan ska föreningen kommunicera Värmdö kommun i samband med 

marknadsföring och information. 

Återrapportering 

Verksamheten ska återrapporteras senast två månader efter avslutad aktivitet till 

Kultur och fritidsnämnden i särskild återrapporteringsmall.   
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Startbidrag 

Ändamål 

Bidraget avser att täcka delar av de kostnader som finns för att starta en ny förening. 

Föreningen kan söka startbidraget under sitt första verksamhetsår. 

Villkor/särskilda villkor 

Föreningens styrelse ska bestå av minst tre personer. En verksamhetsplan ska tas 

fram där det framgår att föreningen kommer att genomföra minst fem aktiviteter 

under första året. 

Bidragets utformning 

Startbidraget utgörs av en engångssumma på maximalt 10 000 kr som betalas ut i 

efterskott till nystartad förening.  

Ansökan 

Till ansökan bifogas verksamhetsplan, stadgar och förteckning över 

föreningsstyrelsens medlemmar. Alla bilagor ska vara i pdf-format. 

Föreningen ska i samband med bidragsansökan registrera sig i kommunens 

föreningsregister. 

Utbetalning 

Vid beviljad ansökan utbetalas bidraget omgående efter avslutad handläggning. 


