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Inledning 
Gullspångs kommun har ett rikt och varierat föreningsliv. Det bidrar till ett levande, engagerat 

och positivt samhällsklimat som berikar vår kommun och utgör en av grundstenarna i bygget av 

ett tolerant och jämställt samhälle. Kommunen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för att 

föreningar, idag och i framtiden, ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet och låta sina 

lokaler utgöra viktiga mötesplatser för alla kommunens invånare. Föreningsbidraget är ett av 

kommunens verktyg i det arbetet. Dessa riktlinjer är framtagna med ambitionen att skapa 

långsiktigt goda förutsättningar för föreningslivet i Gullspångs kommun.  

Syfte 
Riktlinjerna syftar till att vara vägledande för bygdegårds- och folketshusföreningar i deras 

ansökan om föreningsbidrag samt utgöra riktlinjer för kommunens tjänstemän i deras 

handläggning av ansökningarna om bidraget.   

Allmänna bestämmelser 
För att vara berättigad till bidrag måste föreningen uppfylla samtliga nedanstående generella 

krav samt stå bakom kommunens värdegrund.  

Generella krav 

 Föreningen ska bedriva sin verksamhet inom kommunen samt vara registrerad i

kommunens föreningsregister

 Föreningen har antagit föreningsstadgar samt har en vald styrelse

 Föreningen tillämpar demokratiska principer

 Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden

Värdegrund 

 Föreningen är öppen för alla människor oavsett nationalitet, trosuppfattning eller sexuell

läggning

 Föreningen främjar jämställdheten mellan män och kvinnor

 Föreningen främjar integration

Inte bidragsberättigade 

En förening som bedöms tilldelas en oproportionerligt stor del av sitt totala årsbidrag från en 

annan kommun eller organisation, är inte bidragsberättigad. Vidare är inte föreningar som 

verkar i ett kommersiellt syfte bidragsberättigade.  
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Definiering av bygdegårds- och folketshusföreningar 
Nedan definieras den kärnverksamhet en förening ska bedriva för att vara berättigad att ansöka 

om bidraget för bygdegårds- och folketshusföreningar.   

”Föreningens kärnverksamhet bygger på att hyra ut sin egenägda lokal eller att själva 

arrangera offentliga arrangemang i sin lokal”  

Bidragsbeskrivning för bygdegårds- och 
folketshusföreningar eller motsvarande 
föreningsverksamheter 
Bidraget grundas på en bedömning av föreningens samhällsnytta kontra dess kostnader att 

bedriva sin verksamhet. Hänsyn tas även till storleken på föregående års bidrag.  

- Bedömningen av samhällsnytta ska grundas i hur många uthyrningstillfällen under det

gångna året föreningen kan redovisa och/eller hur många egna arrangemang föreningen

har arrangerat i sin lokal.

- I bedömningen av samhällsnyttan i föreningens egna arrangemang ska antal besökande

av varje arrangemang vägas in. Vidare grundar sig bedömningen på vilken bredd och

kvalité föreningen har på sina egna arrangemang samt på hur föreningen strävar efter att

nå ut till fler målgrupper med sin verksamhet.

- I bedömningen av samhällsnyttan som uthyrningslokal tas hänsyn till hur föreningen

kommunicerar för att nå ut till flera olika målgrupper med information om sin lokal.

Föreningen ska, om kommunen så efterfrågar, kunna redovisa vilka som hyrde lokalen och när 

uthyrningsfället ägde rum.  

Summan pengar som kommunen betalar ut i bidrag är alltid beroende av utrymmet i det aktuella 

årets budget för föreningsbidrag. 

Undantag för särskilda skäl 
Det kan uppstå situationer som tvingar en förening att frångå kommunens riktlinjer för 

föreningsbidrag. Föreningen kan vara i behov av att lämna in en sen ansökan eller av olika 

anledningar inte kan redovisa de efterfrågande dokumenten. 
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Undantag kan göras om kommunen bedömer att det finns särskilda skäl. Bedömningen görs från 

fall till fall utifrån de aktuella förutsättningarna. Söks undantag för särskilda skäl ska detta 

skriftligen skickas som en bilaga i samband med föreningens ansökan om föreningsbidrag.     

Hur ansöker man om föreningsbidrag? 
Blanketten ”Ansökan om bidrag för bygdegårds- och folketshusföreningar, år 20xx” finns att 

hämta på kommunens hemsida. Ansökan ska fyllas i och signeras av föreningens ordförande, 

kassör eller revisor. Till anmälan bifogas följande handlingar: verksamhetsberättelse, balans- 

och resultaträkning, revisonberättelse, årsmötesprotokoll och föreningsstadgar.  

Ansökan ska vara hos kommunen innan den 1a april 

Ansökan insändes till Gullspångs kommun via mail till kommun@gullspang.se. 
Eller via post till :
Gullspångs kommun
Föreningsbidrag
Box 100
542 21 Mariestad.

Kontroll  

Kommunen kontrollerar och granskar alla handlingar som skickas in. Föreningens handlingar 

som legat till grund för dess ansökan ska bevaras minst i tre år, även om verksamheten bidraget 

söktes för har upphört.  

Utbetalning av bidrag 

Beviljat bidrag utbetalas av kommunen till föreningens plus- eller bankgiro angivet i ansökan 

om föreningsbidrag.  


