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FÖRENINGSSTÖD TILL UNGDOMSORGANISATIONER I  
LERUMS KOMMUN,  
Gäller från och med 2016-01-01 
 

SYFTE 

Bidragen syftar till att stötta föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 

och att ge mer likvärdiga villkor för föreningarna oavsett verksamhetens inriktning, 

behov och lokalkostnader. Verksamheten ska stimulera och utveckla intresset för idrott 

och andra aktiviteter hos barn och ungdomar. Möjligheten till en allsidig träning och 

aktivitet efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättningar främjas så att individens 

hälsa och sociala förutsättningar gynnas. 

 

ALLMÄNNA REGLER  

Bidrag utgår för verksamheter i åldersgruppen 7-20 år. För att vara bidragsberättigad 

ska en förening;  

 ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Lerums kommun.  

 värna demokratiska ideal, respektera FNs deklaration om mänskliga rättigheter, 

vara öppen för alla inom målgruppen samt bedriva en verksamhet som inte 

strider mot kommunens övergripande vision och målsättning.  

 bedriva sin ungdomsverksamhet i drog- och dopingfri miljö.  

 ha en organisatorisk fasthet samt ha stadgar som är godkända av 

riksorganisation eller av kommunen.  

 följa bokföringslagens redovisningsregler samt låta kommunen ta del av 

räkenskaper och övriga handlingar som är av betydelse för bidragsansökan. 

Skolidrottsföreningar omfattas inte av det kommunala föreningsstödet. 

 

BIDRAGSFORMER  

 Kommunalt aktivitetsstöd 

 Lokal- och anläggningsbidrag 

 Projektbidrag 

 Investeringsbidrag 

 Startbidrag 

 



 

Kommunalt aktivitetsstöd 

Aktivitetsstödet utgår med ett fast belopp per ledartillfälle samt per deltagartillfälle. 

Beloppen fastställs årligen av Sektor lärande utifrån aktuell budget och antalet 

redovisade ledartillfällen och deltagartillfällen. 

En aktivitet ska vara ledarledd och omfatta minst 3 stödberättigade deltagare utöver 

ledare. Stödet utgår för maximalt 30 deltagare per aktivitet. En aktivitet ska pågå minst 

60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. En deltagare får endast 

räknas en gång per dag och verksamhet. 

Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara minst 13 år och kan redovisnings-

mässigt inte vara ansvarig för flera grupper samtidigt. 

Observera att för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. 

Deltagare i föreningens ”prova på”-verksamhet och andra aktiviteter i rekryteringssyfte 

räknas även som bidragsberättigade under förutsättning att personnummer
1
 förs för 

samtliga deltagare oavsett om dessa är medlemar eller inte.  

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska 

vara en sammanställning över föreningens samtliga aktiviteter. Blankett finns på 

kommunens hemsida.  

Ansökningsperioder och ansökningsdatum följer Riksidrottsförbundets tider. 

För sent inkommen ansökan avvisas såvida inte föreningen kan visa att förseningen 

beror på ursäktande omständigheter. 

Lerums kommun äger rätt att kontrollera ansökans riktighet. På uppmaning ska 

föreningen tillhandahålla samtliga uppgifter som har betydelse för ansökan om 

aktivitetsstöd. 

 

Lokal- och anläggningsbidrag  

Förening kan beviljas bidrag för egen eller hyrd lokal/anläggning. Bidragets storlek 

påverkas av de förutsättningar som ges i fastställd kommunal budget.  

 Bidrag utgår inte för subventionerade lokaler uthyrda av kommunen.  

 Innan beslut om bidrag tas ska det prövas om det finns någon kommunal lokal 

eller anläggning som kan användas istället.  

 Förening som ej tidigare erhållit lokal- och anläggningsbidrag ska ansöka om 

förhandsbesked från Sektor lärande. Om positivt besked har lämnats är 

föreningen berättigad att söka bidrag. 

 Ersättning utgår med ett belopp per aktiv medlem i åldern 7-20 år, nivån på 

bidraget fastställs årligen av Sektor lärande. Beloppets nivå varierar med hänsyn 

till verksamhetens art och generella lokal- anläggningskostnader.  

 Ansökan inlämnas senast den 1 april. 

  

                                                 
1
 Personer som saknar personnummer markeras på särskilt sätt. 



Projektbidrag 

Bidraget syftar till att stimulera och utveckla föreningarnas verksamhet och kan sökas 

för särskilda projekt, evenemang, nya verksamheter, försöksverksamheter och liknande. 

Ansökan kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp. 

 Ansökan inlämnas i god tid före planerad aktivitet och ska innehålla utförlig 

redogörelse beträffande syfte/målsättning, projektplan och ekonomi. 

 Ansökningar kan inlämnas under hela året och beviljas efter särskild prövning.  

 Senast två månader efter det att projektet slutförts ska utvärdering och 

ekonomisk redovisning skickas till Lerums kommun. 

 

Investeringsbidrag 

Bidrag ges för inköp av inventarier och utrustning samt åtgärder på anläggningen av 

mer kostsam karaktär och av mer tillfällig natur. Ansökan kan maximalt uppgå till två 

prisbasbelopp. 

 Ansökningar kan göras två gånger per år, senast 1 april och 1 oktober,  

och beviljas efter särskild prövning.  

 Bidraget utbetalas mot uppvisande av orderbekräftelse eller faktura. 

 Bidrag ges ej för egen arbetsinsats. 

 

Startbidrag 

Ett startbidrag på 3 000 kr kan ges och avser att främja nybildandet av föreningar i 

Lerums kommun. Följande handlingar ska bifogas vid ansökan som görs på särskild 

blankett: 

 Intyg där det framgår att föreningen godkänts av riksorganisation eller av 

kommunen. 

 Stadgar, verksamhetsplan och protokoll från konstituerande möte. 

 Föreningsuppgifter, medlemsförteckning, organisationsnummer, bank- eller 

postgironummer. 

Bidrag till sektion eller avdelning utgår ej.  



GENERELLA VILLKOR 

Efter årsmöte ska följande handlingar/uppgifter utan dröjsmål skickas till  

Sektor lärande/Kultur- och Fritidsenheten; 

 Årsmötesprotokoll 

 Bokslut med verksamhetsberättelse 

 Styrelsens sammansättning 

 Medlemsredovisning enligt blankett 

Notera 

 Alla ansökningar ska undertecknas av ordförande samt av kassören eller 

sekreteraren.  

 Det åligger organisationen att förvara närvarokort och verifikationer i tio år. 

 Om föreningen lämnar felaktiga uppgifter har kommunen rätt att vägra bidrag 

respektive kräva återbetalning av tidigare utbetalt bidrag. 

 

Blanketter finns på www.lerum.se 

http://www.lerum.se/

