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Inledning 

Detta dokument innehåller regelverk för föreningsstöd till föreningar i Orust kommun. Stödens 
ram- och budgetstorlek fastställs årligen av kommunstyrelsen. 

Reglernas syfte och målgrupp 

Orust kommun vill genom stödet till ideella föreningar skapa förutsättningar för ett aktivt 
föreningsliv i kommunen. Målet är att det ska finnas en mångfald av föreningar för alla. 
Huvudinriktningen är att framförallt ge möjlighet till generationsöverskridande aktiviteter för en 
jämlik och meningsfull fritid för alla åldrar. Bidragen skall gå till aktiv verksamhet öppna för alla. 
Föreningarna skall stöttas så att de kan utvecklas och hållas levande. 

Stödet till målgruppen föreningar i kommunen har som mål att: bidra till en samhällsmiljö präglad 
av delaktighet, respekt och demokratiska värderingar. Bidra till ökad jämställdhet, jämlikhet och 
folkhälsa. Uppmuntra föreningar och organisationer till gränsöverskridande samverkan. 

Regler 

Allmänna villkor 

För att vara stödberättigad ska föreningen vara skriven och ha verksamhet i Orust kommun samt 
vara registrerad i kommunens föreningsregister. Föreningen ska vara ideell och om möjligt vara 
ansluten till en riksorganisation eller motsvarande. Föreningen ska ha varit verksam i minst ett år 
och ska ha minst tio aktiva medlemmar. Med aktiv medlem avses den som betalt en 
medlemsavgift och deltar i föreningens verksamhet. Föreningen ska lämna uppgifter om, plus- 
eller bankgiro, organisationsnummer och årligen lämna in en verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning samt en revisionsberättelse i samband med sin registrering. Inga stöd betalas ut om 
föreningen inte har en godkänd och aktuell registrering. 

Detta regleras inte av reglerna 

Föreningar som inte kan få stöd: 

a) Ekonomiska föreningar 
b) Elevföreningar 
c) Stiftelser 
d) Politiska föreningar 
e) Fackliga föreningar 
f) Korporationer 

g) Länsföreningar 
h) Riksföreningar 
i) Stödföreningar/supportklubbar 
j) Religiösa föreningar 
k) Hemvärn och lottakår 
l) Föräldraföreningar

Tillit och enkelhet 

Orust kommun har förtroende för att samhällets- och föreningslivets intentioner är goda och vill 
medverka till att föreningar får fokusera på sin verksamhet. Orust kommun har årligen rätten att 
slumpvis utvälja föreningar för stickprovskontroll. Därför är det viktigt att föreningar lämnar in 
riktiga uppgifter och att man sparar de handlingar som stödansökan grundats på de senaste 10 
åren. Felaktiga uppgifter eller missbruk av medel kan medföra att föreningen som beviljats medel 
blir återbetalningsskyldig eller avstängd från rätten att söka stöd. Orust kommun förutsätter att 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet följer barnkonventionen, jobbar med 
nolltollernas vad gäller alkohol och droger samt verkar för att skapa demokratisk medvetenhet 
hos sina medlemmar. 

Typ av föreningstillhörighet 

Orust kommun bedömer vilken typ av tillhörighet föreningen ska placeras i med utgångspunkt 
från föreningens verksamhetsinriktning. Tillhörigheten avgör också vilka stödområden som 
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föreningen kan ansöka om. Tillhörighetens typ visas i kommunens föreningsregister. Vid 
eventuell oenighet och tolkning av stöd och tillhörighet har Orust kommun tolkningsföreträde. 

Kriterier för stöd 

Nedstående kriterier är viktiga faktorer vid bedömning av en stödansökan. 

1. Antal barn och ungdomar i åldern 7-25 år som under större delen av året använder 
anläggning/lokaliteterna och deltar i föreningens verksamhet. 

2. Föreningens förmåga att ordna annan finansiering än kommunalt stöd. 
3. Stödets påverkan på föreningens arbete vad gäller, medlems- och verksamhetsutveckling 

samt jämställdhet-, folkhälso- och miljöarbete. 
4. Föreningen bör årligen delta i riktade och relaterade utbildningar, seminarier och 

föreläsningar som RF-SISU, Orust kommun och andra organisationer anordnar. 

Avslag på stödansökan 

Alla ansökningar beviljas inte, skälen till avslag kan vara flera. Om en förening inte uppfyller 
villkoren beviljas inte ansökan. Detsamma gäller om föreningen lämnat in felaktiga uppgifter eller 
missbrukat den tillit som stöden förutsätter. Förening som har skulder till kommunen kan förlora 
sin rätt att beviljas stöd till dess att skulden är reglerad. Skuld till kommunen kan även leda till att 
föreningen förlorar sin rätt att hyra lokaler av kommunen. För samma ändamål betalas inte mer 
än ett stöd ut. Stöd betalas inte heller ut till studiecirklar som är anordnade av studieförbund eller 
på annat sätt får statligt eller kommunalt stöd.  

Stöd betalas ut inom ramen för de av kommunstyrelsen tilldelade medlen, beloppen kan därför 
komma att justeras år från år. För samtliga stödformer gäller att ansökan hanteras och att stödet 
utbetalas under innevarande kalenderår. 

Processer och service 

Kommunens stöd till föreningarna sker på följande sätt: 

1. Utbetalning av stöd sker, om ansökan är korrekt ifylld, efter beviljat beslut, inom en 
månad. Annan utbetalningstid kan förekomma. 

2. Genom ekonomiskt riktade stöd. 
3. Genom att rutiner för regler, riktlinjer och villkor finns dokumenterat för att underlätta 

hanteringen och information mot kund. Dokumentet för rutiner kan förändras över tid 
på grund av förändring av lokalförsörjning, föreningars verksamheter eller annat som kan 
påverka rutinerna. 

4. Genom tillhandhållande av subventionerade lokaler och inpassering till dessa. 
5. Genom anordnande av utbildning- och föreläsningar genom samarbetsorganisationer. 
6. Genom information om kommunens olika stöd och dess regler.  
7. Genom att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att kunna förmedla 

uppgifter om föreningslivet på Orust. 
8. Genom att tillhandahålla e-tjänst för bl.a. föreningsregistrering och föreningsstöd. 
9. Genom att ständigt arbeta med förbättring och utveckling. Därför är det viktigt att 

föreningar hjälper till i detta arbete genom att svara på enkäter, deltar vid möten, föredrag 
och lämnar synpunkter. 

Information om behandling av personuppgifter 

För att Orust kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara din ansökan kommer 
kommunen att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer om hur kommunen behandlar 
personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerare: www.orust.se/personuppgifter 

http://www.orust.se/personuppgifter
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Stöd till idrottsföreningar 

Idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet i Orust kommun kan söka följande stöd: 

Stöd till a) aktivitetsstöd, b) stöd för anläggning, c) stöd för egen lokal, d) stöd för hyrd 
lokal/anläggning, e) stöd för hyrd kommunal anläggning/lokal, f) investerings-
/upprustningsstöd, g) projektstöd samt h) stöd för vandringsled. 

a) Aktivitetsstöd 
Stödet avser att stödja idrottsföreningar som anordnar aktiviteter för barn och unga i 
åldersgruppen 7-25 år.  
 
Villkor; föreningen ska under vardera aktivitetsperiod ha genomfört minst 10 
stödberättigade sammankomster för deltagare i i åldersgruppen 7-25 år. Medlemmarna 
ska till största delen vara kommuninvånare. Med stödberättigad sammankomst menas en 
ledarledd aktivitet med minst 3 deltagare i åldern 7-25 år utöver en ledare. Ledare i 
stödberättigad ålder får räknas som deltagare. Sammankomsten ska vara minst 45 
minuter, planerad av styrelse eller motsvarande. Aktivitetsstödet betalas ut per deltagare 1 
gång per dag och grupp. Med aktiv medlem avses den som betalat medlemsavgift och 
deltar i föreningens tränings-och/eller tävlingsverksamhet. Stöd beviljas inte heller till 
entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang. För studiecirklar anordnade av 
studieförbund eller sammankomster som ordnas i samarbete med skolan under skoltid 
betalas inget stöd ut. Ansökan för aktivitetsstöd inlämnas årligen senast 25 februari 
och 25 augusti. 
 

b) Stöd för anläggning 
Stödet avser att stödja idrottsföreningar som äger eller arrenderar en anläggning. Stödet 
ska användas till drift- och underhåll av anläggningen. Stödet är maximerat till 25 000 
kr/år och betalas ut som engångsbelopp. 
 
Villkor; för att beviljas anläggningsstöd måste föreningen uppfylla kraven för stöd till 
aktivitetsstöd. Stöd utbetalas för högst en grusplan och en konst-
/gräsplan/golfbana/aktivitetsyta/motionsspår per förening. Stödet betalas ut som ett 
maximerat engångsbelopp/år per m2 yta samt löpmeter/elbelyst bana. Stöd utbetalas med 
högst: 
2 kronor/m2 för gräsplan, golfbana, aktivitetsyta, paddock och manege. 
3 kronor/m2 för grusplan och konstgräsplan. 
2 kronor/löpmeter för godkänd elbelyst motionsslinga. För maskinspårning för 
skidåkning utbetalas stöd med ytterligare högst 1 krona/löpmeter. Sista ansökningsdag 
är 1 mars utbetalningsåret. 
 

c) Stöd för egen lokal 
Förening som bedriver ungdomsverksamhet och har egen verksamhetslokal kan ansöka 
för lokalens driftkostnader så som tomtarrende, vägavgifter, obligatorisk sophämtning, 
vatten och el. Stöd beviljas med max 50 % av godkända driftkostnader. Stödet betalas ut 
som ett maximerat engångsbelopp/år utefter kommunens budget. Stödet som söks, 
grundar sig på föregående kalenderårs styrkta kostnader. Sista ansökningsdag är 1 mars 
utbetalningsåret. 
 

d) Stöd för hyrd lokal/anläggning 
Förening som hyr lokal med hyreskontrakt (ej kommunägd) för sin kontinuerliga 
verksamhet kan ansöka om stöd för hyreskostnaden. Stödet betalas ut som ett maximerat 
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engångsbelopp/år utefter kommunens budget. Stödet som söks, grundar sig på 
föregående kalenderårs styrkta kostnader. Stödet beviljas med max 50 % av 
hyreskostnaden. 
 
Villkor; stöd ges för anläggning/lokal där föreningen bedriver sin huvudsakliga 
verksamhet. Sista ansökningsdag är 1 mars utbetalningsåret. 
 

e) Stöd för hyrd kommunal lokal/anläggning 
Förening som har ett avtal för en kommunal lokal eller anläggning kan erhålla upp till 
max 80 % kostnadstäckning för avtalad hyres-och driftskostnad så som vägavgifter, 
obligatorisk sophämtning, vatten och el. Stödet som söks, grundar sig på föregående 
kalenderårs styrkta kostnader. För idrotts-och skollokaler, allmänna bibliotekslokaler eller 
annan kommunal anläggning gäller särskilda hyresvillkor. Sista ansökningsdag är 1 
mars utbetalningsåret. 
 

f) Investerings-/upprustningsstöd 
Stöd kan betalas för omkostnader i samband med investeringar i anläggning och 
utrustning. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit. 
 
Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa en egen insats. Detta avgör stödets belopp. 
Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust kommun underrättas om projektet är 
påbörjat, väsentligt förändrat eller om det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 
januari utbetalningsåret. 
 

g) Projektstöd 
Stödet avser att möjliggöra för föreningar att genomföra projekt för i första hand barn- 
och ungdomsverksamhet. Stödet kan ges för bland annat följande områden: idrottsskola, 
ledarutveckling, ökad integration, ökad tillgänglighet och delaktighet, insatser för ökad 
jämställdhet, samt insatser som ökar föreningens medlemsantal. Särskild tonvikt läggs vid 
nyskapande, innovativa projektidéer. Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust 
kommun underrättas om projektet är påbörjat, väsentligt förändrat eller om det inte 
genomförs. Sista ansökningsdag är 31 januari utbetalningsåret. 
 

h) Stöd för vandringsled 
Stödet avser att stödja föreningar som har skriftlig överrenskommelse/avtal med 
kommunen för skötsel av vandringsled. Den skriftliga överrenskommelsen/avtalet 
innebär att förening ansvarar för vandringsledens framkomlighet och kvalitet. Stöd 
utbetalas om 1 kr/löpmeter och max 30 000 kr/år. Sista ansökningsdag är 1 mars 
utbetalningsåret. 

Stöd till pensionärsföreningar 

Pensionärsföreningar i Orust kommun har möjlighet att söka: a) medlemsstöd, b) stöd för hyrd 
lokal, och c) investeringsstöd-/upprustningsstöd. 

a) Medlemsstöd                                                                                                                         
Villkor; för att föreningen ska vara berättigad till medlemsstöd ska föreningen vara 
ansluten till statsberättigad riksorganisation. Stödet utbetalas med 15 kr/registrerad 
medlem som är folkbokförd i Orust kommun. Sista ansökningsdag är 1 mars 
utbetalningsåret. 
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b) Stöd för hyrd lokal                                                                                                                  
Förening som hyr lokal med hyreskontrakt för sin kontinuerliga verksamhet kan ansöka 
om stöd för sina hyreskostnader. Stödet betalas ut som ett maximerat engångsbelopp/år 
utefter kommunens budget. Stödet som söks, grundar sig på föregående kalenderårs 
styrkta kostnader. Stöd beviljas med max 50 % av hyreskostnaden. Sista ansökningsdag 
är 1 mars utbetalningsåret. 
 

c) Investeringsstöd-/upprustningsstöd                                                                                                                        
Stöd kan betalas för omkostnader i samband med investeringar i anläggning och 
utrustning. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit. 
 
Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa en egen insats. Detta avgör stödets belopp. 
Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust kommun underrättas om projektet är 
påbörjat, väsentligt förändrat eller om det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 
januari utbetalningsåret. 
 

Stöd till handikappföreningar 

Handikappföreningar med säte i Orust kommun eller förening med samverkande huvudförening 
med närkommuner har möjlighet att söka medlemsstöd. 

Villkor; föreningen ska vara ansluten till en statsberättigad riksorganisation. Stödet utbetalas med 
150 kr/per medlem och år som är folkbokförd i Orust kommun. Sista ansökningsdag är 1 
mars utbetalningsåret. 

Stöd till simskola och badplatser 

Stöd utgår till föreningar som bedriver simskola och/eller föreningar som har offentlig badplats 

som godkänts av Orust kommun. Kriteriet för att kunna bedriva simskola är att föreningen har 

personal med utbildad simskolelärare och har giltig försäkring. 

Föreningen har möjlighet att söka: a) simskolestöd, b) skötselstöd samt c) upprustningsstöd.  

a) Simskolestöd 

Förening erhåller ett stöd om 200 kr per simdeltagare som är mantalsskrivna i Orust 

kommun.  

 

Villkor; föreningen ska insända information om simskolan, som publiceras offentligt via 

Orust kommuns kanaler innan sommarsäsong. Sista ansökningsdag är 1 oktober 

utbetalningsåret. 

 

b) Skötselstöd 

För förening som ansvarar för en badplats och är godkänd av Orust kommun, utgår ett 

årligt skötselstöd. Stöd för skötsel av badplats ansöks årligen och betalas ut med ett fast 

belopp för förening som är godkänd (stödet gäller ej förening som har ett avtal med 

kommunen). Vid ansökan ska information om badplatsen inskrivas som kan publiceras 

via Orust kommuns olika kanaler. 

 

Villkor; förening som bedriver skötsel av badplats ska ansvara för att denna är tillgänglig 

för alla besökare, ansvara för säkerhet av bryggor och hopptorn, samt genomföra tillsyn 

av badplatsen så att bottenytan är fri från farliga och skadliga objekt. Dessutom ska 
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sophantering vara ordnad på platsen. Sista ansökningsdag är 15 maj utbetalningsåret. 

 

c) Upprustningsstöd för badplats 
Upprustning av badplats kan sökas av godkänd förening för inköp av material, 
investering, underhåll, m.m. 
 
Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa egen insats. Senast 30 september 
utbetalningsåret skall Orust kommun underrättas om projektet är påbörjat, väsentligt 
förändrat eller om det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 januari 
utbetalningsåret. 

Samhällsföreningar 

Samhällsföreningar med säte i Orust kommun har möjlighet att söka: a) stöd för vandringsled 
samt b) investerings-/upprustningsstöd. 

a) Stöd för vandringsled 
Stödet avser att stödja föreningar som har skriftlig överrenskommelse/avtal med 
kommunen för skötsel av vandringsled. Den skriftliga överrenskommelsen/avtalet 
innebär att förening ansvarar för vandringsledens framkomlighet och kvalitet. Stöd 
utbetalas om 1 kr/löpmeter och max 30 000 kr/år. Sista ansökningsdag är 1 mars 
utbetalningsåret. 
 

b) Investerings-/upprustningsstöd 
Förening som har typen av tillhörighet som samhällsförening kan ansöka om 
investeringsstöd. Stöd kan betalas för omkostnader i samband med investeringar i 
anläggning och utrustning. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit. 
 
Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa en egen insats. Detta avgör stödets belopp. 
Senast 30 september utbetalningsåret skall Orust kommun underrättas om projektet är 
påbörjat, väsentligt förändrat eller om det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 
januari utbetalningsåret. 

Stöd till kulturverksamhet 

Kulturföreningar i kommunen kan söka stöd för sin verksamhet. Stöden syftar till att stödja 
museiverksamhet/dokumentation, att flera offentliga kulturarrangemang skapas som stöder 
föreningens kulturverksamhet, samt stödja studieförbundens kulturella verksamhet i kommunen. 
 
Villkor; förening som söker stödet måste uppfylla de allmänna kraven för stöd. Ansökan måste 
godkännas av Orust kommun innan arbetet kan påbörjas. Stöd kan sökas av ideella 
kulturföreningar som uppfyller de allmänna kraven för stöd. För att vara stödberättigad ska 
föreningen vara skriven och ha verksamhet i kommun samt vara registrerad i kommunens 
föreningsregister. 

Museiverksamhet/dokumentation 

Stöd till museiverksamhet och/eller kulturell dokumentation fördelas av 
Orust kommun till föreningar eller andra organisationer som bedriver sådan verksamhet i 
kommunen. 
 
På ansökan anges till vilket ändamål stödet söks med en bedömning av kostnaden. Ansökan skall 
innan beslut fattas kompletteras med beskrivning av projektets omfattning och målsättning samt 
specificerad kostnadskalkyl och övriga upplysningar som kan behövas. 
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Om stöd beviljas skall sökanden innan 1 oktober utbetalningsåret ha påbörjat projektet om 
stödbeslutet skall fortsätta att gälla. Senast 1 oktober utbetalningsåret skall Orust kommun 
underrättas om projektet är påbörjat, väsentligt förändrat eller om det inte genomförs. 
 
Om stöd till samma ändamål söks eller har erhållits från annat håll skall detta 
anges i ansökan. Sista ansökningsdag är 1 mars utbetalningsåret. 

Stöd till kulturarrangemang 

Stödet syftar till att fler offentliga kulturarrangemang skapas i Orust kommun. Ett 
kulturarrangemang kan vara scenframträdande, utställning eller föredrag. 
 
Stöd kan beviljas till föreningar och organisationer för anordnande av offentliga 
kulturarrangemang. 
 
Ansökan om arrangemangsstöd ska vara Orust kommun tillhanda senast en månad före 
arrangemangsdatum. 
 
Ansökan om arrangemangsstöd skall innehålla en ekonomisk kalkyl med specificering av 
kostnader och intäkter. Om bidrag söks från annat håll skall detta redovisas. 
 
Stödgrundande kostnader är utgifter för arvode och resa samt vid stor ideell insats även 
kostnader för teknik och annat material som krävs för framförandet samt för lokaler och 
information. 
 
Sökanden underrättas om bidragsbeslut snarast möjligt. Under förutsättning att arrangemanget 
genomförs enligt ansökan utbetalas stödet inom en månad.  
 
Om stöd erhålls skall allmänheten av arrangerande förening/organisation i god tid före 
arrangemanget informera om detta på lämpligt sätt. I annonser och liknande information samt på 
affischer ska det anges att kommunen är medarrangör. Stödet kan sökas under hela året. 
 
Investerings-/upprustningsstöd 
Förening som har typen av tillhörighet som kulturförening kan ansöka om investeringsstöd. Stöd 
kan betalas för omkostnader i samband med investeringar i anläggning och utrustning. Stöd 
betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit. 

Villkor; föreningen bör i sin ansökan påvisa en egen insats. Detta avgör stödets belopp. Senast 
30 september utbetalningsåret skall Orust kommun underrättas om projektet är påbörjat, 
väsentligt förändrat eller om det inte genomförs. Sista ansökningsdag är 31 januari 
utbetalningsåret. 

Stöd till studieförbund 

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget 
till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att 
utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 

Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att - stödja verksamhet som 
bidrar till att stärka och utveckla demokratin - bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 
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människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen - 
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i samhället - 
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

För att vara stödberättigad i kommunen ska den lokala studieförbundsenhetens 
riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. De 
anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och annan 
gruppverksamhet. 
 
Vid beräkningar används antal studiecirklar och antalet grupper i annan gruppverksamhet, antal 
studietimmar i studiecirklar och annan gruppverksamhet, antal deltagare i studiecirklar och annan 
gruppverksamhet samt antal genomförda kulturarrangemang. 

Lotteriregistrering/godkännande 

För ideella föreningar krävs ett godkännande för att bedriva lotteriförsäljning i kommunen. 

Kommunen godkänner bara så kallade registreringslotterier. För övrig försäljning av lotterier och 

spel krävs en licens (spellagen 2018:1138) som hanteras av spelinspektionen. 

Föreningen måste få ett godkännande från Orust kommun och får därefter ett beslut som anger 

försäljningstid och geografiskt område. I ansökan ska också en kontaktperson namnges som 

hanterar föreningens uppgifter. Tillståndsansökan finns att hämta hos Orust kommun. 

 

Villkor; för att föreningen ska vara berättigad till ett godkännande för lotteriförsäljning måste 

föreningen uppfylla de allmänna kraven för en ideell förening och vara registrerad i kommunens 

föreningsregister. 

Tillståndet kan sökas under hela året. 

Förvalta reglerna 

Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att 
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för 
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 

Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva dessa. 

Avvikelser och förslag 

Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar 
reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar, ska 
meddela kontaktperson för reglerna. 

 

 


