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Beslutad: Kommunfullmäktige, 2014-03-24 § 31 

Gäller fr o m: 2014-03-24 

Myndighet: Kommunstyrelsen 

Diarienummer:  KS/2010:251-003  

Ersätter: Föreningsbidrag, beslutad av Kommunfullmäktige 1999-04-
26 och reviderad 2001-05-28 med bidrag till bygdegårdar 
och Folkets Hus antagna i KF 2003-09-29 

Ansvarig: Stabsavdelningen 

 
 
 

Bidragspolicy för Strängnäs kommun 

Syfte 
Bidragens syfte är att stödja och främja kultur-, idrotts- och fritidslivet i hela 
kommunen. Föreningarnas kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter betyder 
mycket för kommunen. Strängnäs kommun strävar efter jämställdhet inom 
föreningslivet och en generationsövergripande föreningsverksamhet. Det är 
viktigt att alla ska ges möjlighet till ett fritt och allsidigt val utifrån egna intressen. 
Strängnäs kommun strävar också efter ett föreningsliv där personer med 
funktionsnedsättning i möjligaste mån ska kunna utöva sina intressen utan att 
begränsas av bristande tillgänglighet.  
 
Strängnäs kommuns egna värdegrund kretsar kring kärnvärdena utveckling, 
tydlighet, respekt och öppenhet. Därför är det eftersträvansvärt att de 
verksamheter och evenemang som uppbär stöd från kommunen delar de 
värderingarna. 

Omfattning och struktur 
Policyn gäller alla bidrag som betalas ut av kommunen. Den administrativa 
processen ska följas i så stor utsträckning som är möjligt. 
 
Bidragspolicy för Strängnäs kommun beslutas av kommunfullmäktige. 
Respektive nämnd beslutar om mer specifika regler för utbetalning och 
fördelning av bidrag från den aktuella nämnden . Nämnderna kan dock inte 
besluta om avsteg från denna policy.   
 
Beslut om beviljande av bidrag sker i ansvarig nämnd. 
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Grundläggande kriterier  
Målsättningen är att verksamheter och evenemang som tar emot bidrag från 
Strängnäs kommun ska uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:  
 

• Den/det ska vara livskvalitetshöjande 
• Den/det ska stärka kommunens varumärke 
• Den/det ska vara resursbehövande (inte bara ekonomiska resurser) 
• Den/det ska komplettera kommunens verksamhet 
• Den/det ska medföra samhällsnytta 

 
I ansökan ska uppges vilken eller vilka av dessa kriterier som verksamheten eller 
evenemanget uppfyller.  

Bestämmelser för att söka bidrag 

Allmänt 
 

• Idrottsföreningar som söker bidrag ska ha minst 10 aktiva medlemmar i 
åldern 7-25 år. För övriga typer av föreningar gäller inte detta ålderskrav. 
 

• För att räknas som aktiv medlem krävs att man regelbundet deltar vid 
ledarledda tillfällen.  
 

• Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation. Ansvarig nämnd kan 
dock besluta om undantag från detta krav.  
 

• Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som 
önskar bli medlem. 
 

• Verksamheten ska huvudsakligen bedrivas i och vända sig till invånarna i 
Strängnäs kommun. 
 

• Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret ska bifogas vid 
bidragsansökan. I de fall verksamhetsberättelse och resultat- och 
balansräkning inte finns ska föreningen istället redovisa verksamhetsplan 
och budget vid ansökan. 
 

• Mottagaren av bidrag ska årligen lämna en rapport över hur bidraget har 
använts och hur det har bidragit till uppfyllandet av det/de kriterier som 
angavs i ansökan. 
 

• Föreningen ska arbeta efter fastställda stadgar. Vid stadgeändring ska de 
nya stadgarna skickas till kontaktperson/handläggare på kommunen. 
 

• Föreningen ska ha en av årsmöte utsedd styrelse. Protokoll från årsmöte 
ska kunna lämnas till kommunen vid förfrågan. 
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• Föreningen ska ha eget plus- eller bankgironummer eller ett bankkonto.  
 

• Kommunen har rätt att, tillsammans med föreningens revisorer, granska 
underlag för föreningens bidragsansökan. 
 

• Kommunen kan kräva återbetalning av bidrag som utbetalats på felaktiga 
grunder. 
 

• Kommunen kan reglera eventuell fordran på föreningen innan beviljat 
bidrag utbetalas. 
 

• Kommunen kan begränsa bidragets storlek om särskilda skäl föreligger, 
till exempel om ansökningarna överstiger budgeterade medel. 
 

• Nämnden äger rätt att bedöma om den sökande organisationens likvida 
medel och omsättningstillgångar i förhållande till omsättningen är så stort 
att bidrag ej bör beviljas. 
 

• Bidrag utgår ej till företag, föreningar knutna till försvaret, fackliga 
organisationer, politiska föreningar, elevorganisationer, stödföreningar 
och ekonomiska föreningar. Ekonomiska föreningar vars syfte/ändamål 
är liknande ideell förening kan söka bidrag. I stadgarna ska det då framgå 
att syftet med föreningen har ett ideellt ändamål och inte är av karaktären 
enskild ekonomisk vinning.  

Ansökningsförfarande 
I Strängnäs kommun handläggs bidragsärenden på olika kontor inom 
förvaltningen. Det finns en ingång för de sökande och samlade ansökningsdatum 
för alla bidragstyper. Bidrag söks via kommunens e-tjänstportal eller på en 
särskild blankett under i förväg bestämda ansökningsperioder. Ansvarig 
handläggare kontaktar sedan den sökande och blir därigenom kontaktperson för 
föreningen. Det är till denna person föreningen därefter ska vända sig vid frågor, 
synpunkter eller övriga ärenden.  

Ansökningsperiod 
I första hand ska ansökningar göras för två år i taget. Om det inte är möjligt 
utifrån verksamhetens eller evenemangets art är det möjligt att söka för kortare 
tidsperioder eller för enstaka tillfällen.  
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Definitioner 

Handikappförening 
Alla lokala föreningar för personer med någon typ av 
funktionsnedsättning. Krav på minst tio aktiva medlemmar. 

Ideell förening 
För att en förening ska räknas som ideell förening i juridisk mening får 
den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte vara av 
affärsmässig karaktär. Krav på minst tio aktiva medlemmar. 

Idrottsförening 
Lokal förening med verksamhet inom en eller flera idrotter. Krav på 
minst tio aktiva ungdomar i åldern 7-25 år. 

Kulturförening 
Hit räknas lokal förening med verksamhet inom konst, musik, litteratur, 
teater, film, foto, dans, lyrik med mera. Krav på minst tio aktiva 
medlemmar. 

Naturförening 
Lokal förening vars verksamhet ryms inom naturområdet. Till exempel 
fiske-, fågelskådning, naturskydd med mera. Krav på minst tio aktiva 
medlemmar. 

Pensionärsförening 
Lokal förening inom något av riksförbunden SPF eller PRO. Räknas som 
social förening. Krav på minst tio aktiva medlemmar. 

Social förening 
Hit räknas lokala pensionärsföreningar, etniska föreningar, 
stödföreningar, brottsoffer- och kvinnojourer samt andra föreningar som 
bedriver social verksamhet. Krav på minst tio aktiva medlemmar. 
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