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KOMMUNALA ANSLAG TILL FÖRENINGAR. 
 

De kommunala anslagen avser att vara en hjälp till självhjälp. Det förväntas 

därför att medlemmarna själva bidrar genom att erlägga skälig medlemsavgift, 

minst 50:- kronor, samt genom att på andra sätt stödja föreningens ekonomi. 

 

Ansökningstiden är den 31 mars. 

Alla ansökningar skall vara styrkta av ordförande och kassör. Ordförande och 

kassör bör inte vara i nära relation med varandra. 

 

Budgetförslag för nästkommande verksamhetsår ska medfölja ansökan. 

 

Samtliga ansökningar skall vara inlämnade i tid för att föreningen skall erhålla 

fullt anslag. Vid försent inkommen ansökan utbetalas 50 % av godkänt anslag, 

under förutsättning att det finns pengar kvar i budgeten. Med försent inkommen 

ansökan menas innan utbetalningsarbetet är gjort. Efter det att utbetalnings-

arbetet är gjort, beviljas inget anslag. 

 

För lokalägande föreningar finns även en särskild blankett, ”specifikation av 

anslagsberättigade driftkostnader”, som skall fyllas i och skickas med ansökan. 

Driftkostnaderna skall kunna härledas i balans- och resultatrapporten som skall 

bifogas. 

 

Verksamhetsberättelse med balans- och resultatrapport samt revisionsberättelse 

för föregående år, skall inlämnas till fritidsenheten snarast efter hållet årsmöte. 

Revisor eller liknande, som undertecknar revisionsberättelsen, ska ange sin titel 

och får inte sitta i föreningens styrelse.  

 

Anslag utbetalas endast till förening, som har eget plus- eller bankgiro eller 

bankkonto. Utbetalning sker inte till enskild person eller motsvarande. Vid 

bankkonto krävs intyg från banken, som föreningen ska inlämna tillsammans 

med ansökan. 

 

För alla anslagspunkter erinras om att kommunrevisorerna enligt kommunal-

lagen har rätt att när som helst granska underlag för ansökan, även som hur 

tilldelat anslag förvaltas. 

 

Där uppenbart brott mot anslagsbestämmelserna konstateras, äger kommun-

styrelsen rätt att innehålla eller återkräva beviljat anslag. 

      

 

Se baksidan 



 

 

De föreningar som inte fått anslag beviljat, får inte automatiskt utskickat brev till 

nästkommande ansökningsperiod. 

 

De föreningar som får anslag, kan även söka bidrag för diverse arrangemang 

eller till verksamheten. 

 

Det finns även möjlighet att söka Kulturprojektbidrag.  

Detta kan sökas av kulturförening, som har för avsikt att genomföra enskilda 

projekt. Med projekt menas en avgränsad verksamhet med start, förlopp och 

avslut. Ett projekt ska ha ett mål. Samarbete mellan föreningar ses positivt. 

Kulturprojektbidrag kan även sökas för försök och utveckling inom kultur-

området.  

Efter kulturprojektets avslut ska en slutredovisning lämnas till fritidsenheten av 

föreningen. Därefter gör enheten en utvärdering av projektet.  

 

Vid eventuell överklagan av beslut kring anslag, ska skriftlig anmälan ske 

till kommunstyrelsen. 

 

Extra anslag, förutom det årliga anslaget, är fryst under 2015 och 2016. 

Detta gäller även under 2017-2018 och 2019. 

Beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-15, § 99 och 2015-03-09, § 29.  

Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-28, § 240. Beslut i KS 2018-11-13, § 261. 

 

Eventuellt inkomna ansökningar gällande frysta bidragsformer kommer att 

behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

Anslagsreglerna gäller från och med 2019-01-01. 


