
  

Normer för föreningsbidrag 
Bidrag lämnas till föreningar i kommunen för att: 
 Skapa ekonomiska och fysiska förutsättningar för ett varierat utbud av meningsfulla 

fritidsaktiviteter främst för barn och ungdom, 
 främja folkhälsoarbetet, 
 främja barn och ungdomars demokratiska fostran, 
 främja jämställdhet mellan könen, 
 främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper och 
 engagera fler ungdomar i föreningslivet. 
 
Bidrag utgår normalt inte till organisation som får bidrag från annan kommunal förvaltning, 
stat, landsting. 
 
Villkor för att vara bidragsberättigad förening 
För att vara berättigad till bidrag skall föreningen uppfylla nedanstående krav: 
 
a. Föreningen skall tillhöra en statsbidragsberättigad ungdomsorganisation enligt SFS 

2001:1060. Föreningens lokala verksamhet skall godkännas av Kultur- och 
Fritidsnämnden. 

 
b. Föreningen skall bedriva barn- och ungdomsverksamhet utifrån tillämpliga delar av 

Sveriges elva folkhälsomål: 
 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk och social trygghet 
3. Trygga och goda uppväxtvillkor 
4. Ökad hälsa i arbetslivet 
5. Sunda och säkra miljöer och produkter 
6. En mer hälsobefrämjande hälso- och sjukvård 
7. Gott skydd mot smittspridning 
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
9. Ökad fysisk aktivitet 
10. Goda matvanor och säkra livsmedel 
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt 

minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 
 
Ytterligare information om folkhälsomålen kan rekvireras från Kultur- och 
Fritidsförvaltningen alternativt via Falu kommuns hemsida www.falun.se 
 
c. Föreningen skall aktivt verka för ett avståndstagande från våld, droger, dopning, 

mobbning och annan diskriminerande verksamhet. 
 
d. Föreningen skall ha minst 10 medlemmar i åldern 10-25 år, bosatta i Falu kommun som 

har betalt av årsmötet beslutad medlemsavgift samt under året genomfört minst 10 
sammankomster som berättigar till lokalt aktivitetsstöd. 

 
e. Bidragsberättigad förening är även Folkets Hus- och Bygdegårdar. 
 
f. Därutöver kan Kultur- och Fritidsnämnden bevilja annan förening bidrag efter särskild 

framställning. 
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Nybildad förening 
Nybildad förening som önskar bli registrerad och godkänd av Kultur- och Fritidsnämnden 
som bidragsberättigad förening skall sända in följande:  
 
 Intyg om medlemskap i riksorganisation 
 Kopia av föreningens stadgar 
 Kopia av mötesprotokoll då föreningen bildades, alt senaste årsmötesprotokoll  
 Föreningsuppgifter enligt av Kultur- och Fritidsförvaltningen tillhandahållen blankett 
 Uppgift om plus- alternativt bankgironummer 
 Organisationsnummer (Skattemyndigheten) 
 
Uppgifter och handlingar som årligen skall skickas in 
Varje år skall nedanstående uppgifter och handlingar vara Kultur- och Fritidsförvaltningen 
tillhanda senast den 1 november. 
 
Samtliga föreningar 
 Reviderade uppgifter till föreningsregistret (blankett utsändes av eller rekvireras från 

Trafik- och Fritidsförvaltningen) 
 
Föreningar som söker anläggnings- och/eller lokalbidrag 
 Årsmötesprotokoll 
 Verksamhetsberättelse 
 Resultat- och balansräkning 
 Revisionsberättelse 
 
ÖVRIGT 
 Förening som insänt ofullständigt material och som inom 30 dagar från anmaning ej 

kompletterat med begärda handlingar får sin ansökan avslagen. 
 
 Förening som påträffas med medvetet fusk förlorar aktuellt bidrag samt alla bidrag 1 år 

från upptäktstillfället. 
 
 Förening vars medlem fällts för dopning riskerar att förlora aktuellt bidrag samt alla bidrag 

1 år från upptäktstillfället 
 
 Bidragsbeloppen för de olika bidragstyperna följer prisbasbeloppets utveckling. 

Om de sammanlagda ansökningsbeloppen enligt gällande normer överskrider det 
rambelopp som Kultur- och Fritidsnämnden för ändamålet tilldelats av 
Kommunfullmäktige förbehåller sig Kultur- och Fritidsnämnden rätten att procentuellt 
minska bidragen. 

 
 Ansökan om bidrag inges till Kultur- och Fritidsnämnden på fastställda formulär, som 

tillhandahålles av eller rekvireras från Kultur- och Fritidsförvaltningen alternativt via Falu 
kommuns hemsida www.falun.se/blankett. 

 
Ansökningshandlingarna sänds till: 
 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
791 83  FALUN 
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BIDRAGSFORMER 
 
Verksamhetsbidrag 
 
Lokalt Aktivitetsstöd - Idrottsföreningar 
Detta bidrag kompletterar det statliga bidraget för lokal verksamhet. Bidraget grundas på 
genomförda sammankomster som rapporteras till staten, och enligt samma bestämmelser som 
statsbidraget. 
 
Ansökningstid 
Ansökan skall vara RF (IdrottOnline) tillhanda senast den 15 februari (avseende perioden 1/7-
31/12) respektive den 15 augusti (avseende perioden 1/1-30/6) 
 
Bidrag utgår med 32 kr/sammankomst 
 
 
Lokalt Aktivitetsstöd – Övriga föreningar 
Detta bidrag kompletterar eventuellt statligt bidrag för lokal verksamhet. Bidraget grundas på 
genomförda sammankomster. 
 
Ansökningstid 
Övriga föreningars ansökan skall vara Kultur- och Fritidsförvaltningen tillhanda senast 
den 30 juni respektive den 31 december 
 
Bidrag utgår med 32 kr/sammankomst 
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Anläggningsbidrag 
Bidraget syftar till att ge föreningar med egna anläggningar en viss kompensation för deras - i 
förhållande till föreningar som kan utnyttja kommunala lokaler - höga anläggnings-
/lokalkostnader. Bidrag kan endast utgå till förening som huvudsakligen bedriver sådan 
verksamhet som normalt bedrivs på aktuell anläggning. 
 
Anläggningen skall skötas/underhållas på sådant sätt att den utan anmärkning kan användas 
för avsett ändamål. Eventuella omklädnings- och/eller servicebyggnader anses ingå i 
anläggningen. 
För att bidrag skall kunna beviljas måste föreningen bedriva en sådan ungdomsverksamhet att 
den är kvalificerad att söka verksamhetsbidrag. 
 
Badplats 2 000:- 
Bandybana 30 000:- 
Bangolfbana (inkl servicebyggnad) 7 000:- 
Boulebana 2 000:- 
Bågskyttebana 4 000:- 
Crossbana 20 000:- 
Hamn 5 000:- 
Elljusspår, minimum 2,0 km 25 000:- 
Fotbollsplan, grus minimum 60x100 m 5 000:- 
Fotbollsplan, gräs minimum 60x100 m 20 000:- 
Fotbollsplan, gräs mindre 5 000:- 
Golfbana, 18 hål 50 000:- 
Isbana 8 000:- 
Ishockeyrink 12 000:- 
Kanotslalombana 8 000:- 
Motionsspår/dagspår, per km 400:- (Max 5 000:-) 
Slalombacke 60 000:- 
Sportskyttebana 4 000:- 
Tennishall 75 000:- 
Orienteringskartor 275 000:- 
 
Ansökningstid 
Ansökan skall vara Kultur- och Fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 november året före 
aktuellt bidragsår. 
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Lokalbidrag 
Av föreningar förhyrda lokaler har indelats i fem olika kategorier, baserat på kontrakterad 
årshyra. 
Befintliga klubbstugor och Folkets Hus- och Bygdegårdar har uppdelats i sex olika kategorier 
baserat på storlek och verifierade driftkostnader. 
 
Lokalbidrag A - Förhyrda lokaler 
Bidrag utgår med ett schablonbidrag motsvarande maximalt 40 % av kontrakterad årshyra. 
 
För att bidrag skall kunna beviljas måste föreningen bedriva en sådan ungdomsverksamhet att 
den är kvalificerad att söka verksamhetsbidrag. 
 
För nya lokaler kan bidrag ej utgå annat än efter Kultur- och Fritidsnämndens godkännande. 
 
Grupp 1: 3 500:- 
Grupp 2: 6 000:- 
Grupp 3: 8 500:- 
Grupp 4: 11 000:- 
Grupp 5: 13 500:- 
 
Lokalbidrag B - Föreningsägd klubbstuga 
Bidraget som är ett schablonbidrag motsvarande maximalt 40 % av verifierade driftkostnader 
(VA, renhållning, el/energi, försäkring, räntor) utgår för att medverka till att föreningar kan 
bedriva verksamhet i egen lokal. där stugan utgör grunden för föreningens sociala samvaro, 
samt är mötesplats för olika aktiviteter. 
 
För att bidrag skall kunna beviljas måste föreningen bedriva en sådan ungdomsverksamhet att 
den är kvalificerad att söka verksamhetsbidrag. 
 
För nya klubbstugor kan bidrag ej utgå annat än efter Kultur- och Fritidsnämndens 
godkännande. 
 
Grupp 1: 5 000:- 
Grupp 2: 10 000:- 
Grupp 3: 15 000:- 
Grupp 4: 25 000:- 
Grupp 5: 30 000:- 
Grupp 6: 40 000:- 
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Lokalbidrag C – Folkets Hus och Bygdegårdar 
Bidraget som är ett schablonbidrag motsvarande maximalt 40 % av verifierade driftkostnader 
(VA, renhållning, el/energi, försäkring, räntor). 
 
Bidraget syftar till att medverka till att föreningar främst i kommunens ytterdelar kan 
vidmakthålla och till föreningar eller allmänhet upplåta samlingslokaler till ett subventionerat 
pris. 
 
För nya samlingslokaler kan bidrag ej utgå annat än efter Kultur- och Fritidsnämndens 
godkännande. 
 
Grupp 1: 5 000:- 
Grupp 2: 10 000:- 
Grupp 3: 15 000:- 
Grupp 4: 20 000:- 
Grupp 5: 25 000:- 
Grupp 6: 30 000:- 
 
Ansökningstid 
Ansökan skall vara Kultur- och Fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 november året före 
aktuellt bidragsår. 
 

Övriga ändamål 
Årligen kommer en mindre del av det totala bidragskontot att avsättas till Kultur- och 
Fritidsnämndens förfogande för speciella ändamål som inte täcks av normerade bidrag. 
 
Tillfällen då bidrag till ”Övriga ändamål” kan beviljas kan vara akuta nödsituationer, 
specialsatsning i friskvård, jämställdhet, energibesparande åtgärder eller annat som Kultur- 
och Fritidsnämnden finner synnerligen angeläget att stödja. För detta bidrag finns inget 
fastställt formulär, utan föreningen får själv göra en skrivelse där ändamålet så tydligt som 
möjligt beskrivs. 
 
Ansökningstid 
Kan sökas under hela året. Ansökningar inkomna till 31 mars respektive 30 september 
behandlas vid Kultur- och Fritidsnämndens sammanträden i maj respektive november. 
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