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Reglemente för föreningsbidrag i Flens kommun 
Reglerna gäller stöd till föreningar i Flens kommun. Stöd kan utgå till föreningar som bedriver 
kultur- och fritidsverksamhet, social verksamhet, pensionärsverksamhet och/eller till 
föreningar som äger eller förvaltar samlingslokaler.  
 
Särskilda regler gäller för stöd till studieförbund. 
 
Inriktning för föreningsstöd 
Syftet med Flens kommuns stöd till föreningslivet är att ta vara på ideella krafter som bidrar 
till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Föreningslivet bidrar till att skapa positiva 
fritidsmiljöer och främjar inkludering, jämställdhet och integration. De goda, demokratiska 
föreningarna i Flens kommun är viktiga för folkhälsan, folkbildningen och den sociala 
sammanhållningen. Särskild prioritet har föreningar som har verksamhet för och med barn 
och unga samt personer med funktionsnedsättning. I föreningar med barnverksamhet ska 
Barnkonventionen beaktas, särskilt när det gäller delaktighet och rättigheter.  
 
Flens kommun använder en modell för föreningsstöd där kommun och föreningar möts i 
dialog. I mötet identifierar parterna tillsammans utvecklingsområden och fokus ska ligga på en 
kvalitativ utveckling. Föreningen får möjlighet att framföra behov och synpunkter samtidigt 
som kommunen får fördjupad kunskap inför beslut.  
 
Villkor för föreningsstöd 
För att en förening ska komma i fråga för föreningsstöd ska följande grundvillkor vara 
uppfyllda: 
 

 Föreningen ska vara hemmahörande i Flens kommun eller bedriva verksamhet i 
kommunen 

 Föreningen ska vara en ideell organisation och ha organisationsnummer tilldelat av 
Skatteverket 

 Föreningen ska vara registrerad i Flens kommuns föreningsregister 

 Föreningen ska vara medlem i förekommande riksorganisation 

 Föreningen ska ha ett aktuellt medlemsregister 

 Föreningen ska vara öppen för medlemskap för kommunens invånare 

 Föreningen ska ta ut medlemsavgift av medlemmarna som bidrar ekonomiskt till 
föreningens ekonomi  

 Föreningen ska ha plus- eller bankgirokonto 

 Föreningen ska begära in begränsat registerutdrag för ledare som har direkt eller 
regelbunden kontakt med barn och unga i föreningen. Detta ska upprepas vartannat år 
för respektive ledare. 

 
Nystartad förening kan vara bidragsberättigad trots att grundvillkoren inte uppfylls, men ska 
då ha synnerliga skäl.  
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Ekonomiska föreningar, politiska partier, religiösa församlingar, supporterklubbar, föreningar 
vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller 
ekonomiska intresse, eller förening som tillhör en kommunal förvaltnings verksamhetsområde 
kan normalt inte beviljas föreningsstöd.  
 
Stödformer 
Flens kommun har hyressubventioner och förutom stödet till studieförbunden tre olika 
kontantstöd. Nämnden fattar beslut om storleken på det ekonomiska stödet till föreningarna. 
Nämnden beslutar också om omfattningen på respektive kontantstöd. Den totala ramen för 
föreningsstödet fastställs i den ordinarie budgetprocessen. 
 
För samtliga kontantstöd gäller att den mottagande föreningen har skyldighet att ställa sina 
räkenskaper och övriga redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som kommunen 
bestämmer. 
 
Om en förening bedriver nära samarbete med en annan juridisk person exempelvis ett 
aktiebolag, eller om exempelvis ett aktiebolag finns med i bilden på annat sätt, ska föreningen 
kunna redovisa detta på ett tydligt sätt, för att säkerställa att föreningsbidraget utifrån detta 
reglemente endast går till föreningen. 
 
1. Hyressubvention 
För föreningsverksamhet gäller hyra till reducerat pris i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Övriga regler, villkor och hyresnivåer för användning av kommunala 
lokaler framgår i en särskild författning beslutad av kommunfullmäktige. 
 
2. Allmänt föreningsstöd 
Allmänt föreningsstöd innehåller verksamhetsbidrag, driftsbidrag för egenägd eller förvaltad 
anläggning och stöd till ledarutveckling samt motsvarande tidigare kommunalt lokalt 
aktivitetsstöd. Föreningar som i sin verksamhetsberättelse och/eller verksamhetsplan 
beskriver en större förändring och/eller utveckling kan bli inbjudna till ett dialogmöte.  Om 
någon förening själva önskar en dialog kan man också bli inbjuden. En sådan önskan samt 
skälen till det ska framgå av ansökningsblankett och verksamhetsplan. Dialogen syftar till att 
fördjupa nämndens kunskap om föreningslivet och till att bredda beslutsunderlaget. Bidraget 
söks senast 30 september. Avtalets längd är i normalfallet 2 år. 
 
3. Bidrag till oförutsedda kostnader 
Bidrag kan ges för skador och oförutsedda kostnader som kan drabba en förening. 
Delfinansiering till mindre investeringar i föreningsägd eller förvaltad anläggning eller stöd till 
inköp av betydelsefull utrustning är också möjlig i denna stödform. Bidraget kan sökas året 
runt.  
 
4. Evenemangsstöd 
Evenemangsstöd kan beviljas en förening som vill genomföra ett offentligt evenemang som 
bedöms ha allmänintresse. Stödet kan även vara i form av en förlustgaranti som söks innan 
evenemanget. 
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Särskilda villkor för allmänt föreningsstöd 
Ansökan om allmänt föreningsstöd ska göras av föreningsstyrelse och vara inkommen senast 
den 30 september för ansökan som rör nästkommande år eller annan överenskommen 
period. För sent inkommen ansökan kan leda till minskat stöd eller att föreningsstödet uteblir 
helt. 
 
Nämnden kan besluta att stänga av förening från föreningsstöd och säga upp hyresavtal vid 
misskötsel, dopingfall i föreningen, vid lämnande av felaktiga uppgifter eller om föreningen 
inte längre bedöms tillföra de värden som motiverade beslutet om stöd. Vid allvarliga 
överträdelser kan förening även bli återbetalningsskyldig. 
 
Stödet kan kvittas mot andra fordringar kommunen har mot föreningen. Kvittning ska 
skriftligen meddelas innan åtgärd. 
 
Alla ansökningar som inkommer till kommunen är allmänna handlingar och omfattas av 
offentlighetsprincipen. Nämnden har befogenhet att tillstyrka eller avslå ansökan om bidrag. 
Ingen förening är garanterad bidrag. Vid fördelning av föreningsbidrag kan nämnden ta 
hänsyn till särskilda områden som kommunfullmäktige har prioriterat. Om en sådan särskild 
satsning planeras kommuniceras detta till föreningarna inför ansökningstillfället. 
 
Föreningen ska i sin ansökan lämna följande uppgifter: 

- Aktuella föreningsuppgifter per den 15 september gällande styrelsens och eventuella 
sektioners/kommittéers sammansättning, samt antalet aktiva medlemmar fördelat i 
olika grupper enligt anvisning på ansökningsblankett. 

- Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 
senaste verksamhetsåret. 

- För driftsstöd redovisas driftskostnader och eventuella intäkter på egen anläggning 
avseende senaste verksamhetsåret. 

- Verksamhetsplan för den period som kommande överenskommelse omfattar. 
- Beskrivning av eventuellt samarbete med andra föreningar. 

 
Redovisning och utvärdering 
Redovisning av verksamheten sker dels i skriftlig form, senast 30 september där det ska 
framgå hur stödet har använts. Vid de dialogträffar som nämnden bjuder in till kommer den 
redovisningen vara en del av underlaget för dialogen. Föreningens verksamhet ska kunna 
följas från plan till genomförd verksamhet med utvärdering. 
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Bidrag till studieförbund 
Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva 
forma och utveckla sin bildningsverksamhet. Kommunens stöd till studieförbunden ger dem 
möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankringar, i demokratiska former 
bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen. Staten har 
formulerat studieförbundens uppdrag i sju punkter som ingår i regeringens proposition Lära, 
växa och förändra (2005/2006:192). Kommunen stöder sitt bidrag till studieförbunden på 
samma kriterier. 
 
Fördelning av kommunbidrag till studieförbund 
Nämnden beslutar om den totalsumma som Länsbildningsförbundet sedan fördelar mellan de 
studieförbund som är verksamma i Flens kommun. Bidraget till respektive förbund baseras på 
antalet studietimmar och antalet unika deltagare i studiecirkel och annan 
folkbildningsverksamhet samt antalet kulturprogram. Bidraget fördelas i proportion till 
respektive studieförbunds andel av den totala verksamheten inom respektive 
verksamhetsform.  
 
Redovisning och utvärdering 
Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form, dels muntligt vid träffar som 
nämnden bjuder in till. Om studieförbundsavdelning omfattar flera kommuner skall det av 
redovisningen till kommunen klart framgå den del som avser verksamhet och ekonomi inom 
kommunen. 
 
Det åligger varje studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunala bidrag att till 
kommunen årligen 

 Senast den 15 februari lämna in arbets-/verksamhetsplan och budget för planerad 
verksamhet, 

 Senast 1 maj lämna in verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och 
kommunintyg för genomförd verksamhet. 

 
Verksamheten skall klart kunna följas från plan till genomförd verksamhet med utvärdering. 
 
Studieförbund som ej uppfyller ovanstående avstår från sin del av bidraget innevarande år. 
Denna del fördelas mellan övriga studieförbund efter den 1 maj. 
 
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och övriga 
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som kommunen bestämmer. 
Återbetalningskrav kan aktualiseras om bidragsmottagande studieförbund inte utfört den 
verksamhet som bidraget beviljas för. 
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Flens kommuns stipendier 
 
Kulturstipendium 
Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom 
samhällslivets alla områden. Kan utdelas till person som är bosatt och verksam i Flens 
kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Vid utdelning av detta 
stipendium kan person som verkar för det mångkulturella samhället och som redan gjort 
uppmärksammade insatser komma i fråga. 
 
Idrottsstipendium 
Idrottsstipendiet är avsett att utdelas till idrottsutövare som gjort en idrottsprestation utöver 
det vanliga. Utdelas till en person som är bosatt och verksam i förening i Flens kommun eller 
har annan särskild anknytning till kommunen eller till lag med verksamhet i kommunen. 
 
Ledarstipendium 
Ledarstipendiet är avsett för utbildning eller vidareutveckling till gagn för 
föreningsverksamheten inom Flens kommun. Utdelas till person som är verksam i förening i 
Flens kommun. Särskilt beaktas insatsernas varaktighet, omfattning och ideella natur. 
 
Ung ledare 
Stipendiet tilldelas person som uppträtt med vett och etikett och som är en god förebild för 
barn och ungdomar genom ledarinsatser inom Flens kommun. Stipendiet tilldelas en person 
som är verksam i bidragsberättigad förening i Flens kommun och som inte uppnått högre 
ålder än 25 år under det år stipendiet utdelas. 
 
Allmänna villkor 
Stipendiernas storlek uppgår årligen till det belopp som fastställts av kommunfullmäktige. 
Ansvarig nämnd äger rätt att dela upp stipendierna att fördelas på en eller flera mottagare. 
Samma person kan tilldelas stipendium vid flera tillfällen, dock inte två år i följd. 
Utdelning av stipendier sker vid den tidpunkt och under former som ansvarig nämnd 
bestämmer. 
 
Ansökan 
Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat skall vara ansvarig nämnd tillhanda senast 
den 1 november varje år. Stipendierna utlyses genom marknadsföring på hemsidan och 
sociala medier. Stipendier kan även utdelas efter förslag från nämnd. 


