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Policy för föreningsbidrag
Denna policy ska användas vid upprättandet av regler för bidrag till ideella föreningar, organisationer och studieförbund som bedriver verksamhet i Falköpings
kommun

Syfte
Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-,
idrotts- och fritidslivet, och studieförbunden i Falköpings kommun samt att stärka
Falköpings kommun som varumärke. Målsättningen är att föreningsbidragen ska
bidra till att uppfylla Falköpings kommuns vision och övergripande mål.
Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda och förnya föreningsverksamheten
i Falköpings kommun genom tydliga regler för beslutsstruktur samt genom att
fastställa grundläggande kriterier för en enhetlig hantering av föreningsbidrag i
Falköpings kommun.

Definition av föreningsbidrag
Föreningsbidrag definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk motprestation. Det kan jämföras exempelvis med sponsring i vilket Falköpings kommun
erhåller en motprestation, vanligtvis marknadsföring, som ska stå i proportion till
den lämnade sponsringsersättningen. Det finns även övriga samarbeten, exempelvis samarbetsavtal, där Falköpings kommun har ekonomiskt utbyte med föreningar och dessa omfattas inte av denna policy.

Omfattning och beslutsstruktur
Policyn omfattar alla föreningsbidrag som beviljas av Falköpings kommun.
Policyn för föreningsbidrag beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag
utifrån policyn efter samråd med berörda nämnder. Den administrativa processen
som fastställs i de kommunövergripande riktlinjerna ska ligga till grund för
nämndernas och förvaltningarnas arbete.
I de kommunövergripande riktlinjerna utses ansvariga nämnder för de olika föreningsbidragen. Ansvarig nämnd beslutar årligen om bidragsnivåer utifrån beslutad
budget. Beslut om beviljande eller avslag av föreningsbidrag sker också av
ansvarig nämnd.
3

Policy för föreningsbidrag

Bidragsberättigad förening
För att en förening ska vara berättigad till föreningsbidrag ska följande
grundläggande kriterier vara uppfyllda:
-

Föreningen ska bedriva huvuddelen av sin ideella verksamhet i
Falköpings kommun. En förening som främjar sina medlemmars
ekonomiska intressen har inte ett ideellt ändamål och är inte
bidragsberättigad. En bedömning av villkoret görs utifrån föreningens
ändamål och inte verksamhetsform.

-

Verksamheten ska vara öppen för alla och bedrivas i miljöer som präglas 		
av demokratiska värderingar, jämställdhet och mångfald och som
motverkar missbruk och diskriminering

-

Föreningen ska ha en styrelse, revisor samt stadgar som är godkända av
riksorganisation eller granskade av kommunen.

-

Föreningen ska ha minst fem fysiska medlemmar i medlemsregistret.

Specifika kriterier kan därutöver gälla för vissa bidragsformer.
De beslutas i de kommunövergripande riktlinjerna för föreningsbidrag.

Grundläggande principer
Alla föreningsbidrag ska rymmas inom ramen för av kommunfullmäktige
anvisade medel för gällande budgetår.
Följande principer gäller för föreningsbidrag:
-

Syfte ska anges för alla föreningsbidrag

-

Bidraget ska användas till den verksamhet eller det ändamål som
föreningen har ansökt om bidrag för.

-

Ekonomisk redovisning av hur bidraget använts ska gälla alla
bidragsformer och redovisningen ska kunna styrkas.

-

Falköpings kommun ska ha rätt att hålla inne, stoppa eller återkräva bidrag
som inte uppfyller de generella kriterierna eller annars beviljats på
felaktiga grunder eller inte använts på det sätt som det var avsett.
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Ansökningsförfarande
I Falköpings kommun handläggs föreningsbidrag på olika förvaltningar.
Målsättningen är dock att det som huvudregel ska finnas en ingång för de sökande
och att ansökningsdatum i möjligaste mån samordnas. Föreningsbidrag ska sökas
på i de kommunövergripande riktlinjerna angivet sätt via under i förväg bestämda
ansökningsperioder. Frågor, synpunkter och övrig kontakt i ärendet ska ske med
ansvarig förvaltning.
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