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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Giltighet 
Bestämmelser gäller från och med 2022-01-01 och tillsvidare samt ersätter alla tidigare regler för 

föreningsstöd. 

Stödformer 
Stödets storlek är beroende av omfattningen av medel samhällsnämnden tilldelas i budgeten. 

Föreningarnas ansökningshandlingar och dessa bestämmelser ska utgöra grunden för hur stöden ska 

fördelas. Stöd kan ges i form av: 

• Bidrag för en del av kostnader för hyra och drift 

• Kompetens, rådgivning och andra tjänster 

• Kontantstöd 

Syfte med stödet 
Kommunala föreningsbidrag ges till allmännyttiga ideella föreningar i syfte 

• att invånarna ska ges möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, 

personlig utveckling och god livskvalitet 

• att stödja en meningsfull fritid till barn- och ungdomar i åldern 6-20 år och funktionsnedsatta  

• att bedriva allsidiga, sunda, drogfria och engagerande verksamheter 

• att föreningsmedlemmar ges möjlighet att delta och påverka föreningsarbetet och därmed få 

träning i demokratiska arbetsformer 

• att föreningarna respekterar och följer de mänskliga rättigheterna, verka för allas lika värde, 

för lika rättigheter och skyldigheter och möjligheter oavsett kön, social ställning, etnisk eller 

religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning 

• att bidragen utgör ett visst ekonomiskt stöd och täcker en del av kostnaderna uppkomna i 

samband med aktiviteterna/verksamheten 

Mottagare av stöd 
Stöd kan ges till ideella allmännyttiga föreningar som bedriver kultur- och fritidsverksamhet i Lilla 

Edet, som är godkänd av samhällsnämnden och uppfyller gällande regler. Föreningar som bedriver 

barn- och ungdomsverksamhet 1prioriteras.  

Om ansökan avser ett begränsat ideellt projekt, som vänder sig till offentlig publik, kan stöd prövas 

även för andra typer av organisationer, till exempel en grupp personer som vill anordna en festival.  

Krav för godkännande 
Förening ska uppfylla följande villkor för att bli godkänd som bidragsberättigad förening: 

• föreningen ska årligen lämna anmälan om registrering för att visa att föreningen är aktiv 

• föreningen ska vara öppen för alla  

• följa antagna stadgar och fungera enligt vedertagna demokratiska principer 

• ha en vald styrelse samt ha regelbundna årsmöten 

• ha sitt säte i Lilla Edets kommun 

 
1 Föreningar som har rätt till kommunalt verksamhetsbidrag räknas som barn- och ungdomsföreningar. 
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• minst 10 sammankomster/år (gäller inte studieförbund eller samlingslokalhållande förening) 

• ha minst 5 medlemmar bosatta och skrivna i Lilla Edet  
En bidragsberättigad medlem är en fysisk person som  

o betalat fastställd medlemsavgift för verksamhetsåret 

o är permanent bosatt i Lilla Edets kommun 

o har fyllt 6 år 

o finns med i föreningens medlemsmatrikel 

o aktivt deltar på regelbundet på ideell basis 

o ges möjlighet att delta i och påverka föreningens arbetsformer 

• debitera en fastslagen medlemsavgift (gäller inte studieförbund eller samlingslokalhållande 

förening) 

• ett organisationsnummer  

• ett plus- eller bankgirokonto  

Viktiga fokusområden för föreningarna 
• verka för jämställdhet, integration, funktionshindrades medverkan, ett aktivt miljötänk samt 

motverka våld, rasism, missbruk av alkohol, droger och doping. 

• följa lagstiftning kring FN’s barnkonvention  

Alla ansöknings/anmälningar ska göras via kommunens digitala bidragsansökningssystem e-serve. 

Sista anmälningsdag/ansökningsdag för registrering och respektive bidrag ska respekteras. 

Ansökningsformulären kommer inte att vara åtkomliga efter angivet sista datum. 

Utöver befintliga regler kan samhällsnämnden pröva ansökan om bidrag om det finns särskilda skäl.  

De kommunala bidragen bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan föreningar och kommun. 

Nämnden har dock rätt att granska de underlag som ligger till grund för bidrag och den verksamhet 

som föreningen bedriver. Föreningen måste spara dessa handlingar i 7 år efter verksamhetsårets 

utgång för att kommunens revisorer ska kunna granska underlag till utbetalningar. Samhällsnämnden 

(kultur- och fritidsnämnden) kan slumpvis välja ut några föreningar årligen och kontrollerar 

ovanstående handlingar. Om föreningen inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som kommunen 

begär, beviljas inga ytterligare bidrag.  

Ej bidragsberättigad verksamhet 
Stöd ges inte till  

• tävlingsverksamhet där totalisatorspel, vadhållning eller likande förekommer.  
• ekonomisk förening, stödförening, insamlingsförening, intresseförening som facklig, 

fastighetsförening, hyresgästförening eller liknande.  
• förening som får regelbundna bidrag från annan kommunal nämnd 
• hem- och skolaförening eller skolidrottsförening  
• förening som är direktansluten till riks- eller distriktsorganisation 
• förening med stat eller landsting som huvudman eller försvarsförening 
• religiös förening 
• politisk förening 
• elevförening som uppbär någon form av stöd från skolan 
• entrébelagd tävling, kommersiellt arrangemang, fest, basar, bingo, auktion eller annan 

inkomstbringande verksamhet 
• förening som inte uppfyller bidragsreglerna och tillämpningsreglerna för ideell förening 
• förening med oreglerad skuld till kommunen. 
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Registrering 

Anmälan om registrering handläggs bara om föreningen gör anmälan i formuläret via det digitala 

bidragshanteringssystemet e-serve. Anmälan kan göras årligen vid två tillfällen under året, 31 mars 

eller, för föreningar med bokslut på sommaren, 30 september. OBS! Förening som inte registrerar 

sig årligen får inte några bidrag.  

Förening som får 30 000 eller mer i bidrag årligen 
Föreningen som får mer än totalt 30 000 kr årligen i bidrag från kommunen ska skicka med lista över 

styrelsen och revisorer med adresser, telefonnummer och mailadresser, en medlemsmatrikel 

sorterad i på ålderskategorier och kön, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och 

revisionsberättelse godkända av årsmötet.  

Förening som får mindre än 30 000 kr i bidrag årligen 
För mindre föreningar som inte får mer än 30 000 kr i bidrag årligen räcker det med att uppdatera 

kontaktuppgifterna i e-serve, bifoga verksamhets- och ekonomisk berättelse, en medlemsmatrikel 

uppdelad på kön och en lista över den nya styrelsen.  

Nyregistrering av förening 
Vid nyregistrering ska föreningen skicka in protokoll från provisoriskt årsmöte som utvisar styrelsens 

sammansättning, att man har godkända stadgar samt budget och verksamhetsplan. 

Kommunen kommer att göra stickprov för att se om uppgifterna stämmer.  
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LOKALBIDRAG  
Allmänt 
Föreningar som på egen hand tänker skaffa en säker och bra lokal för en längre period för sin 

verksamhet har möjlighet att söka lokalbidrag. Förening som planerar att ingå avtal för lokal som 

man tänker söka bidrag för, ska först rådgöra med kommunen om förutsättningarna att få 

lokalbidrag beviljat. Det gäller även vid byte av lokal.  

Storleken och omfattningen på lokalen måste stå i proportion till omfattningen på den verksamhet 

som föreningen bedriver.  

Förening ska sträva efter att samutnyttja lokaler med andra föreningar så att kommunens lokaler 

nyttjas effektivt och regelbundet.  

Föreningen kan själv hyra, äga, arrendera en lokal eller disponera en lokal med nyttjanderätt. Om 

lokal tillhandahålls av kommunen med nyttjanderätt utgår ingen hyresersättning till föreningen.  

Om föreningen själva hyr eller äger lokalen kan lokalbidrag utgå för hela eller del av lokalkostnaden.  

Föreningen står, vid samtliga typer av lokalupplåtelse, själv för 25% av driftskostnaderna för el, VA 

(omfattningen fastställs årligen av SAN) och eget avfallsabonnemang enligt SAN beslut 2021-06-17. 

Om kommunen står som fastighetsägare eller hyresgäst för lokal och därmed faktureras 

driftskostnaderna för el och VA, vidarefaktureras föreningen driftskostnaderna halvårsvis från 

kommunen.  

I särskilda fall efter individuell bedömning, kan kommunen bevilja bidrag för hela eller delar av 

driftskostnaden. Samhällsnämnden kan justera omfattningen på driftkostnaderna som föreningen får 

betala med hänsyn till nämndens tillgängliga medel.  

 

Föreningen kan hyra ut hela eller delar av lokalen och/eller tar entréavgift efter överenskommelse 

med kommunen. Intäkten tillfaller kommunen enligt fastslagen taxa, om inget annat 

överenskommits i avtal. Föreningen får debitera kostnader för eventuella förberedelser eller 

städning/återställning i särskild ordning. Kommunen kan även ta ut hyra av föreningen vid dessa 

tillfällen.  

All typ av uthyrning ska var helt drogfri (omfattar även alkoholförtäring) i lokaler som tillhandahålls 

av kommunen. Man måste vara lägst 18 år för att få hyra kommunens lokaler och vuxen person 

måste närvara om deltagarna i evenemanget är under 18 år. 

Kostnaderna för lokaler ska stå i relation till omfattningen av den verksamhet som bedrivs. 

Föreningarna står själva för kostnader för förbrukningsmaterial såsom 

• Städmaterial 

• Glödlampor, lysrör, glimtändare mm 

• Toa- och hushållspapper 

• Rengöringsmaterial 

• Kontorsmaterial  

• Linjefärg till fotbollsplanerna 

• Trimtråd  

• Annat motsvarande förbrukningsmaterial för föreningen  
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Kommunen ombesörjer drift och skötsel av vissa maskiner och visst material vilket framgår av 

respektive förenings överenskommelse med kommunen.  

Föreningar, enskilda och företag får, under vissa förutsättningar, betala timtaxa för idrottshallar och 

idrottsanläggningar Timtaxan enligt gällande taxa i” Taxor och bestämmelser – idrottsanläggningar” 

Lokalbidrag söks via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve i särskilt formulär senast den 31 

mars året efter upparbetad kostnad. Kvitton på samtliga kostnader ska medfölja. 

Aktivt arbete med fokusområden 
För föreningar som kan påvisa ett aktivt arbete med fokusområdena genom utbildningar, 

studiecirklar eller annat aktivt arbete, kan samhällsnämnden bevilja särskilt bidrag. Ansökningar som 

leder till energieffektiviseringsåtgärder prioriteras. 

 

För samutnyttjade lokaler/anläggningar hanteras kostnaderna enligt följande:  

• Föreningarna kommer överens om fördelning av kostnadsansvaret mellan sig baserat på 

nyttjandegrad eller disponibel yta.   

 

Reparationer och underhåll för kommunägda lokaler bedöms i varje enskilt fall och ska godkännas av 

enhetschef för anläggningsgruppen.  

 

 

Bidrag för större underhållsåtgärder söks via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve i 

formuläret ”Ansökan om särskilt bidrag”. Bidraget kan sökas hela året.  

 

PRIORITERINGSREGLER  

Fördelning av tider i idrottshallar och gymnastiksalar 
1. Föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet 6-20 år har högst prioritet, sist prioriteras 

vuxenverksamhet över 20 år. 

2. Barn – och ungdomsaktiviteter förläggs i första hand till tiderna 16.30-20 

3. Inomhusverksamhet prioriteras framför traditionell utomhusverksamhet. 

4. Föreningsverksamhet prioriteras framför enskild/privat verksamhet. 

5. Tävlingsverksamhet ges företräde före träning. Inarbetade turneringar/tävlingar prioriteras. 

6. Sektor samhälle förbehåller sig rätten att vid större arrangemang disponera hall på bokad tid.  

7. Aktivitetsnivå ligger till grund för hur mycket tid olika föreningar får – fördelningen av tider 

ska inte styras av tradition eller gammal vana! Föreningar som uppenbart missköter sin 

verksamhet eller som utnyttjar sin tilldelade tid i liten omfattning mister sina tidigare 

tilldelade tider.  

Ansökan om tider för kommande säsong ska lämnas senast den 15 augusti via det digitala 

bidragsansökningssystemet e-serve i formuläret ”Ansökan om lokaldisposition”.  
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BARN- OCH UNGDOMSFÖRENING 
För att rätt till bidrag som barn- och ungdomsförening krävs utöver de allmänna bestämmelserna att 

föreningen: 

• bedriver regelbunden barn- och ungdomsverksamhet med minst 3 bidragsberättigade 

medlemmar i åldern 6-20 år.  

• redovisar minst 10 bidragsberättigade sammankomster per år 

• om möjligt är ansluten till en riks- eller distriktsorganisation  

 

Startbidrag 
Startbidrag kan beviljas med högst 2000 kr vid ett tillfälle och är meningen att vara ett grundstöd till 

nystartade föreningar som bedriver en regelbunden barn- och ungdomsverksamhet med minst 10 

bidragsberättigade aktiviteter under föregående år.  

Bidraget söks via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve i formuläret ”Ansökan om 

startbidrag” senast den 31 mars påföljande år. 

Verksamhetsbidrag 
Förening som haft minst 10 bidragsberättigade sammankomster under senaste halvåret, kan söka 

aktivitetsbidrag. Bidraget ska ge ekonomiskt stöd i direkt proportion till verksamhetens omfattning 

och därmed stimulera till ökad aktivitet.  

Verksamhetsbidraget betalas ut för föreningens aktiviteter för unga 6-20 år och utgår med 7 kr/ 

mötesdeltagare som är skrivna i kommunen.  

Bidragsberättigad aktivitet innebär: 

• minst tre deltagare i åldern 6-20 år 
o Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare men bara för en grupp  

• aktiviteten måste vara minst 1 timme.  
o Bidrag utgår bara en gång per dag och grupp oavsett hur lång aktiviteten är 

• beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, medlemsmöte eller motsvarande 

• genomförs av lokal förening 
o Bidrag utgår inte till aktivitet som ordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt 

samarbetsorgan. 

• medlem som deltar i en aktivitet mer än en gång per dag i samma förening får bara räknas en 

gång 

• för funktionshindrade gäller ingen övre åldersgräns 

• verksamhetsbidrag kan beviljas för sammankomst med minst 3 funktionshindrade deltagare 

Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang eller 

studiecirkelsammankomster.  

Vid varje aktivitet ska närvarokort föras. Gruppledaren ska vara närvarande under hela aktiviteten 

och får inte anges som ledare för flera grupper samtidigt i bidragsansökan. Ledaren ska intyga att 

uppgifterna är riktiga.  
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Ansökan görs via kommunens digitala bidragssystem e-serve i formuläret ”Ansökan om 

verksamhetsbidrag”. Föreningar som även får LOK-stöd från riksidrottsförbundet skickar sin 

ansökning via RF så vidarebefordras den till kommunens digitala bidragssystem automatiskt. 

Ansökningarna ska vara kommunen tillhanda:25 augusti för perioden 1/1—30/6 (VT), 25 februari för 

perioden 1/7--31/12 (HT) 

Ansökningsformuläret stängs efter sista ansökningsdag.  

Uppgifterna i formuläret är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade aktiviteter och det 

totala antalet deltagare uppdelade på pojkar och flickor, överförda från ett eller flera närvarokort. 

Aktiviteter som från föregående periods senaste 30 dagar får tas med om de inte redovisats tidigare. 

Ordförande och kassör bestyrker att uppgifterna är riktiga i ansökan genom att vara avsändare av 

ansökan. En kopia behålls av föreningen tillsammans med närvarokorten i 7 år.  

Missbruk eller oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen stängs av från bidrag.  

Utbildningsbidrag 
Samhällsnämnden tycker att det är viktigt att stödja föreningarnas utveckling därför finns det 

möjlighet att få bidrag för olika typer av utbildning: 

• Ledarutbildning  

• Föreningsteknikutbildning för den samlade styrelsen, men i synnerhet för ordförande, 

sekreterare och kassör. 

• Utbildning inom områdena jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa, miljötänk och integration. 

Bidrag utgår i efterhand med 25 kr/bidragsberättigad medlem per utbildning och förening. 

Resekostnader och förlorad arbetsinkomst ersätts inte.  

Ansökan om utbildningsbidrag görs via kommunens digitala bidragssystem e-serve i formuläret 

”Ansökan om utbildningsbidrag” under hela året dock senast 1 månad efter utbildningens slut. 

Kursprogram, kursintyg och kvitto på kursavgift ska bifogas ansökan. 

SÄRSKILT BIDRAG 
Samhällsnämnden avsätter en viss summa till bidrag som riktar sig till föreningsverksamhet som inte 

ryms inom de ordinarie bidragsformerna och som nämnden tycker är angeläget att stödja. Bidragets 

storlek fastställs efter bedömning av samhällsnämnden. Om bidrags söks från flera håll ska det 

framgå i ansökan.  

Bidrag lämnas inte om verksamheten påbörjats innan ansökan beviljats. 

Särskilt bidrag kan sökas hela året via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve i formuläret 

”Ansökan om särskilt bidrag”.  

 Efter genomförd aktivitet ska en skriftlig redovisning som beskriver vad som gjorts för bidraget, 

skickas till kommunen senast två månader efter avslutad aktivitet.  



Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet 

2021-11-25  Sid 10 (14) 

STÖD TILL FÖRENINGAR MED PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Bidragen avser i fösta hand att stödja den kultur- och fritidsverksamhet som de lokala föreningarna 

bedriver för personer med funktionsnedsättning2. 

För att komma ifråga för bidrag för personer med funktionsnedsättning krävs förutom de allmänna 

bestämmelserna att föreningen: 

• bedriver en regelbunden kultur- och fritidsverksamhet för medlemmar med 

funktionsnedsättning i Lilla Edets kommun 

• tillvaratar medlemmarnas och anhörigas intressen i samhället.  

Grundbidrag 
Förening med funktionsnedsatta kan söka grundbidrag med 2000 kr per år. Grundbidraget ska täcka 

del av kostnader och administration. 

Grundbidraget söks en gång per år senast den 31 mars, via det digitala bidragsansökningssystemet e-

serve i formuläret ”Ansökan om grundbidrag” ange vilken typ av grundbidrag avses. 

Förening som har funktionsnedsatta medlemmar som har funktionshinder i sin verksamhet kan söka 

särskilt bidrag för merkostnader för att kunna utöva kultur- och fritidsverksamhet.  

Bidraget avser personer som diagnosticerats med livslånga funktionsnedsättningar som utgör hinder 

i samband med utövning av kultur- eller fritidsaktivitet. Bidraget kan sökas oavsett medlemmarnas 

ålder eller antal. Bidragets storlek fastställs efter bedömning av samhällsnämnden.  

Särskilt bidrag för personer med funktionshinder kan sökas hela året via det digitala 

bidragsansökningssystemet e-serve i formuläret ”Ansökan om särskilt bidrag”.  

Efter genomförd aktivitet ska en skriftlig redovisning som beskriver vad som gjorts för bidraget, 

skickas till kommunen senast två månader efter avslutad aktivitet.  

MINORITETSFÖRENING 
För att antas som minoritetsförening krävs utöver de allmänna bestämmelserna att föreningen  

• bedriver en regelbunden (minst 10 tillfällen/termin) verksamhet för minst 3 

bidragsberättigade medlemmar 

• tillvaratar medlemmarnas intressen inom minoritetens kulturarv 

Grundbidrag 
Minoritetsförening kan söka grundbidrag med 2000 kr/år. Grundbidraget ska täcka del av kostnader 

och administration.  

 

2 Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.  Begreppet 

funktionshinder däremot hänvisar till relationen mellan den omgivande miljön och individen. Alla personer med 

funktionsnedsättning är inte alltid funktionshindrade i alla sammanhang. Personen anses funktionshindrad endast då 

hen befinner sig i en miljö som ställer upp hinder. (Ur Handbok för funktionshinderservice, 2017) 
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Grundbidrag söks årligen senast den 31 mars via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve i 

formuläret ”Ansökan om grundbidrag”. Ange vilken typ av grundbidrag som avses. 

 

KULTURFÖRENING 
För att antas som kulturförening krävs utöver de allmänna bestämmelserna att föreningen  

• bedriver en regelbunden kulturverksamhet för minst 3 bidragsberättigade medlemmar 

• tillvaratar medlemmarnas intressen inom någon av konstarterna eller kulturarvet 

Med konstarterna menas verksamhet inom musik, teater, dans, bildkonst, litteratur eller film/foto.  

Med kulturarvet menas museal- eller kulturhistorisk verksamhet.  

Grundbidrag 
Kulturförening kan söka grundbidrag med 2000 kr/år. Grundbidraget ska täcka del av kostnader och 

administration.  

Grundbidrag söks årligen senast den 31 mars via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve i 

formuläret ”Ansökan om grundbidrag”. Ange vilken typ av grundbidrag som avses. 

Projekt- och arrangemangsstöd 
Projekt – och arrangemangsstöd kan sökas för enstaka tidsbegränsade aktiviteter. Organisationer kan 

söka stöd för egna kulturprojekt och arrangemang, som genomförs utanför den ordinarie 

verksamheten.  

Stödet är menat som en förstärkning till grundbidraget och som ett stöd till föreningar då 

verksamhet medför avsevärt högra kostnader än grundbidraget kan täcka, som till exempel 

specialutrustning, speciallokaler, marknadsföring, annonsering eller liknande. Kostnader för egna 

fastigheter till exempel hembygdsgårdar är inte bidragsberättigade.  

Stödet kan också sökas för kulturprojekt såsom seminarier, läger, dokumentärt arbete, 

internationellt kulturarbete, informations- eller utbildningsprojekt, föreställningar, konserter och 

utställningar.  

Stödet kan sökas hela året via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve i formuläret ”Ansökan 

om särskilt bidrag”. Ange att det är en kulturaktivitet.  

Bedömningen utgår från det specifika arrangemangets innehåll, syfte/mål och budget. Stödet 

fördelas på ett sätt som gynnar det samlade kulturutbudet i kommunen där följande prioriteringar 

beaktas: 

• Prövar nya arbetssätt, arenor och samarbeten 

• Når nya publikgrupper 

• Skapar kulturella mötesplatser 

• Drivs av många olika kulturaktörer 

En skriftlig redovisning som beskriver vad som gjorts för pengarna, skickas till kommunen senast 

två månader efter avslutad aktivitet.  
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Övriga kulturstöd 

Snabbslanten 
Snabbslanten syftar till att stimulera ungdomar i Lilla Edet till att på egna initiativ planera och 

genomföra egna projekt. 

Alla ungdomar i åldern 13-20 år har en möjlighet att söka detta bidrag. Detta gäller även dem som 
inte är medlem eller ansluten till någon av kommunens föreningar. Det är enbart enskilda unga som 
kan söka stödet. Föreningar kan inte söka stödet. 

  

Snabbslanten kan sökas hela året via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve på samma 

blankett som särskilt bidrag. Ange att det är snabbslanten i ansökan.  

 
Efter att aktiviteten är genomförd ska en rapportskickas till kommunen. Rapporteringen ska ske 
senast 31 januari året efter.  
 
Rapporten ska innehålla följande:  
1. En kort beskrivning av den genomförda aktiviteten  
 
2. En kort beskrivning om aktiviteten genomfördes på det sätt som du/ni hade planerat eller om den 
genomfördes på ett annat sätt. Förklara då varför aktiviteten fick genomföras på ett annat sätt.  
 
3. En redovisning av vad pengarna användes till.  
 
Använd dessa punkter som mall så att det blir lätt för nämnden att förstå rapportens olika delar. 

Kulturstipendium 
Sök eller nominera någon annan till kommunens kulturstipendium. För personer som verkar inom 

kulturområdet på professionell eller fritidsnivå. Stipendiet ska uppmuntra personer till vidare 

utbildning eller annan utveckling inom sitt kulturella fält. Stipendiet är på 10 000 kr. 

Ansökan görs en gång per år efter utlysning dock senast den 1 april. 
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STUDIEFÖRBUND 
Lokalt studieförbund jämställs i allmänna bestämmelser med förening. 

För att antas som bidragsberättigat studieförbund krävs, utöver de allmänna bestämmelserna: 

• att avdelningen bedriver regelbunden och betydande studieverksamhet i Lilla Edets kommun 

för kommunens innevånare 

• att studieförbundets centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet.  

Fördelningen av bidrag procentuellt är fastställd årligen av Folkbildningsrådet och samhällsnämnden 

har en fastställd totalsumma som fördelas. 

Ansökan gör en gång per år senast den 31 oktober via det digitala bidragsansökningssystemet e-

serve i formuläret ”Kommunbidrag till studieförbund” och avser verksamhetsåret innan 

ansökningsåret. 

 

FÖRENING FÖR ALLMÄN SAMLINGSLOKAL 
För att bidra till människors möten och utveckling av demokratin i Lilla Edet, vill kommunen stödja 

bygdegårdar och liknande att hålla allmänna och ändamålsenliga lokaler öppna för alla. 

Med allmän samlingslokal menas en lokal som på en ort ägs eller disponeras av en ideell förening och 

är öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, 

förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.  

För att antas som bidragsberättigad förening för samlingslokal krävs utöver de allmänna 

bestämmelserna, att föreningen: 

• är ansluten till Bygdegårdsföreningarnas Riksförbund eller Riksföreningen Våra Gårdar 

• opartiskt upplåter samlingslokaler på rimliga villkor för föreningslivet som är uppbyggda på 

demokratiska principer och värderingar  

• bedriver en regelbunden uthyrningsverksamhet med minst 20 uthyrningstillfällen per år och 

som ger föreningen skäliga hyresintäkter, om inte särskilda skäl finns 

• strävar efter en god ekonomisk självständighet, sköter anläggningen effektivt och med så hög 

utnyttjandegrad som möjligt 

• organiserar sitt arbete så att samtliga medlemmar erhåller möjligheter att med ideella 

insatser ansvara för verksamheten. 

Därutöver gör samhällsnämnden en bedömning av det samlade beståndet lokaler som finns 

tillgängliga i området, behovet av möteslokaler, ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta 

lokalen, standarden mm. 

Förening för allmän samlingslokal kan söka bidrag under förutsättning att samlingslokalen: 

• står regelbundet till förfogande, lokal som endast används av en hyresgäst eller för den egna 

verksamheten räknas inte som samlingslokal 

• upplåts och hålls tillgänglig, främst för kommuninvånarnas behov, mot skälig hyra och villkor, 

för att därigenom fungera som en demokratisk mötesplats 
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Anslaget och fördelningsnycklar till de föreningar som håller samlingslokal har fastslagits i KF beslut 

2007-03-14 § 21. Bidraget innehåller ett grundbidrag och ett bidrag baserat på lokalens yta. Båda 

beloppen indexuppräknas årligen.  

Sista ansökningsdag är 31 oktober och avser verksamhetsåret innan ansökningsåret. Bidraget söks 

via det digitala bidragsansökningssystemet e-serve i formuläret ”Kommunbidrag till förening för 

samlingslokal”.  

 


