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Nytt regelverk för föreningsbidrag 

Föreningsstrateg Magnus Öberg förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om det nya regelverket för 

föreningsbidrag. 

Ärendesammanfattning 

Robertsfors kommuns policy för föreningsbidrag antogs 2015 och nu finns det behov att anta ett nytt 

regelverk för att göra ansökningsförfarandet mer rättssäkert och demokratiskt. Det nya regelverket 

är framtaget av föreningsstrateg Magnus Egerbladh Öberg efter en genomgående behovsanalys inom 

kommunen och ute hos föreningarnas utvecklingsråd. 

Beslutsunderlag 
”Föreningsbidrag Regelverk v1.1” skriven av Föreningsstrateg Magnus Egerbladh Öberg. Se bifogad 

pdf. 

Ärendet 
Ej relevant i detta ärende 

Beslut ska skickas till: 

Ej relevant i detta ärende 
 
 

Konsekvensanalys och synpunkter 

 
Jämställdhets konsekvensanalys 
Regelverket främjar jämställdhet i föreningarnas verksamhet 
 
Barn & Unga konsekvensanalys 
Regelverket främjar barn och unga i föreningarnas verksamhet 
 
Konsekvenser verksamhet 
Regelverket ger ett mer rättssäkert och demokratiskt ansökningsförfarande, tex p g a redovisning av 
bidrag (2.2 i Regelverket) införs.  
  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Regelverket har kommunicerats med idrottens utvecklingsråd och kulturens utvecklingsråd. Det har 
tagits emot positivt av föreningslivet och det är efterfrågat. 
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Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga kända konsekvenser 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Ej relevant i detta ärende 

 
Resurser 
Ej relevant i detta ärende. 
  
Finansiering 
Ej relevant i detta ärende 
 



 

 

Föreningsbidrag regelverk    Version 1.1 

Robertsfors Kommun 2022   2022-10-27 

 

Alla ideella föreningar och organisationer ska uppfylla ett antal grundläggande kriterier för att kunna 

få föreningsbidrag  

1. Förening/organisation ska  

• Ha av medlemmar godkända och aktuella stadgar.  

• En ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt demokratiska principer. Styrelsen ska bestå av 

minst tre personer där ordförande och kassör inte kan vara samma person. Revisorn kan inte 

samtidigt ingå i föreningens styrelse.  

• Ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag. 

Det ska framgå i föreningens stadgar att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten.  

• Verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande oberoende av kön, 

könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, 

sexuell läggning och ålder.  

• Följa barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga.  

• En förening kan inte beviljas bidrag om den har partipolitiskt eller religiöst arbete eller uppmuntrar 

till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.  

Förening/organisation kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i 

verksamheten  

• Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- 

och rättigheter 

• Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde. motarbetar 

det demokratiska styrelseskicket.  

• Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.  

Bidrag ges inte till  

• Organisationer eller insatser med syfte att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller 

ekonomiska intressen  

• Ekonomiska föreningar  

• Fackliga föreningar  

• Korpföreningar knutna till företag  



• Kooperativa föreningar  

• Sammanslutning eller förening som huvudsakligen arbetar för utrikespolitiska mål  

 

 

2. Ansökan  

Föreningens styrelse eller utsedda firmatecknare är ansvarig för ansökan. Ansökan ska göras på det 

sätt och vid den tidpunkt som anges för respektive bidrag på Robertsfors kommuns webbplats. I de 

flesta fall görs ansökan i en e-tjänst som nås via Robertsfors kommuns webbplats.  

För att ansökan ska kunna handläggas ska följande aktuella underlag bifogas:  

• Föreningens stadgar  

• Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet  

• Protokoll  

• Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan 

• Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning  

• Revisionsberättelse  

• Beskrivning av verksamhet och budget (intäkter och kostnader) för det sökta bidraget.  

• Organisationsnummer från Skatteverket.  

• Uppgift om plusgiro- eller bankgirokonto.  

Föreningens stadgar och årsmöteshandlingar ska vara skrivna på svenska eller något av de nationella 

minoritetsspråken. Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet ska utse en förening 

som ansvarar för bidragsansökan. En förening som väntar på beslut om ansökta medel från annan 

bidragsgivare eller om medel för verksamhet beviljats av annan bidragsgivare ska ange detta i 

ansökan.  

2.1 Handläggning av ansökan  

Om ansökan inte är komplett begärs kompletteringar in. Ansökan som inte kompletteras inom 

angiven tid avslås. Fördjupad granskning kan också förekomma och föreningen kan då komma att 

behöva skicka in ytterligare dokument. Bidrag beviljas inte till föreningar med skatteskuld som drivs 

in av Kronofogden.  

2.2 Redovisning och uppföljning 

Robertsfors kommun följer upp beviljade bidrag och kan när som helst under pågående verksamhet 

göra besök, begära in uppgifter samt granska föreningens ekonomi och verksamhetsinnehåll.  

2.2.1 Redovisning  

Förening som beviljats bidrag ska redovisa hur bidraget använts. Det görs på det sätt och vid den 

tidpunkt som anges för respektive bidrag på Robertsfors kommuns webbplats. Om redovisningen 

inte är komplett begärs kompletteringar in. Redovisning som inte kompletteras med de handlingar 

som begärts godkänns inte. Föreningen kan då bli återbetalningsskyldig.  



2.2.2 Minska, stoppa och återbetala bidrag  

Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna händelser under året, som 

medför markanta avsteg från den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget. Vid 

förändringar som kan påverka beviljat bidrag ska förvaltningen skyndsamt utreda den uppkomna 

situationen. Robertsfors kommun kan besluta om att stoppa utbetalning eller minska bidraget eller 

besluta om återbetalning om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för 

bidragsgivning, att verksamheten ändrats eller övriga förhållanden väsentligt förändrats jämfört med 

vad föreningen angett i ansökan. Föreningsbidrag ska inte användas för att finansiera annan 

verksamhet än för den som är ansökt och beviljad. En förening som har lämnat oriktiga uppgifter i 

bidragsansökan kan komma att polisanmälas eller spärras tillfälligt för utbetalning av bidrag. 

 

 


