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INLEDNING
Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun ser allt föreningsliv som en viktig faktor för kommunens 
framtida utveckling. Fokus ska ligga på barn och ungdomar. Föreningslivet ska stimulera till mer 
aktiviteter samt öka antalet engagerade.  En viktig förutsättning för att denna målsättning ska kunna 
förverkligas är att kommunen på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet. Kultur och fritid har till 
uppgift att inom ramen för kommunfullmäktiges beviljade anslag fördela bidrag och samarbeta med 
i kommunen verksamma allmännyttiga ideella föreningar. För att beviljas föreningsstöd krävs att 
föreningen är godkänd enligt de riktlinjer som är beslutade i Färgelanda kommun.

Föreningsbidrag ges i syfte att
• Kommunens invånare ska få möjlighet att bedriva fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig 

utveckling och god livskvalitet.
• Stödja en meningsfull och aktiv fritid till i första hand barn och ungdomar till och med 20 år, 

funktionshindrade och äldre från och med 65 år.

Allmänna bestämmelser för godkänd förening i Färgelanda kommun
• Ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer. 
• Följa och dokumentera antagna föreningsstadgar. 
• Varje år ha årsmöte där årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, 

revisionsberättelse samt budget/verksamhetsplan redovisas och godkänns.
• Ha minst två styrelsemöten per år och minst 10 medlemmar.
• Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation. Annan lokal förening som uppfyller 

kraven kan få dispens efter prövning av Kultur och fritid.
• Ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak permanent bosatta invånare i 

Färgelanda kommun. Om synnerliga skäl föreligger kan verksamheten bedrivas i annan kommun. 
Principiella undantag beslutas av Kommunstyrelsen. 

• Öppet ta ställning till demokrati som samhällssystem och att föreningens medlemmar ges möjlighet 
att både delta och påverka föreningsarbetet för att därmed få träning i demokratiska arbetsformer.

• Att föreningen respekterar och följer de mänskliga rättigheterna, verkar för lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön, social ställning, etnisk eller religiös till-
hörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.

• Arbeta förebyggande inom ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) i enlighet med Riks-
idrottsförbundets policy kring alkohol och barn- och ungdomsverksamhet. Se bilaga 1.

• Bidrag utbetalas endast till förening som innehar bankkonto, bankgiro eller plusgiro samt har ett 
organisationsnummer.
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DE OLIKA BIDRAGEN
Bidragen som finns att ansöka om inom ramen för föreningsstöd är följande.

Startbidrag
Bidraget avser att främja nybildning av lokala föreningar i Färgelanda kommun. Nybildade föreningar 
med ungdomsverksamhet beviljas startbidrag om maximalt 3 000 kronor efter det att föreningen 
godkänts enligt allmänna bestämmelser för godkänd förening i Färgelanda kommun. Se ovan.

Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag uppgår till 25 kr per sammankomst och per deltagare som är medlemmar i föreningen 
enligt följande kriterier:

Deltagare
• Barn och ungdomar till och med 20 år, och äldre från och med 65 år.
• Funktionshindrade oavsett ålder.

Sammankomster
Med bidragsberättigade sammankomster avses:
• En grupp som är minst 5 deltagare med ålder enligt ovan.
• Varar minst 60 minuter och har en ansvarig ledare.
• Är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
• Aktivitetsersättning utgår för en ideell ledare vid en ungdomsaktivitet.

Vid varje sammankomst ska numrerade närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande grupp-
ledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare 
för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.

Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade enligt bidragsregler för föreningar:
• Entrébelagda tävlingar.
• Kommersiella arrangemang (exempelvis danser, bingo och basarer).
• Styrelsemöte, årsmöte eller motsvarande.
• Studiecirkelsammankomster (får kommunalt bidrag i annan ordning). 

Anläggningsbidrag
Aktivitetsanläggningar
• Bidrag utgår till förening som äger eller stadigvarande hyr en anläggning inom kommunen och 

bedriver bidragsberättigade aktiviteter minst 10 ggr/år med aktivitetsbidrag enligt reglerna. 
• Bidrag till aktivitetsanläggningar utgör ett fast belopp per förening. Se bilaga 2.

Samlingslokaler
• Bidrag utgår till förening som tillhandahåller samlingslokal inom kommunen.
• Bidrag till samlingslokaler utgör ett fast belopp per förening. Se bilaga 2.

Kulturlokaler
• Bidrag utgår till förening som ansvarar för kulturlokal inom kommunen 
 (hembygdsgård eller motsvarande). 
• Bidrag till kulturlokaler utgör ett fast belopp per förening. Se bilaga 2.
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Tillfällig förhyrning
• Bidrag utgår till förening vid tillfällig förhyrning av lokal inom kommunen.
• Bidrag gäller inte föreningar som har fast anläggningsbidrag.
• Bidrag utgår med max 50 % dock högst 600 kr per tillfälle, totalt max 6 000 kr per år och förening. 

Beloppen för anläggningsbidrag redovisas i bilaga 2.

Arrangemangsstöd
Arrangemangsstöd för publika arrangemang är möjligt att söka för godkända föreningar i Färgelanda 
kommun. Stödet baseras på en fast bidragspott om 50 000 kr som fördelas lika mellan ansökande 
föreningar dock max 5 000 kr per förening och verksamhetsår.
Arrangemangsstöd utgår även om eventuella intäkter ger en positiv avvikelse under förutsättning att 
vinsten används i föreningsverksamheten.
Om arrangemang som beviljats stöd senareläggs eller förändras ska Kultur och fritid omedelbart 
meddelas. Vid marknadsföringsinsats ska det tydligt framgå att Färgelanda kommun bidragit med 
ekonomiskt stöd.

Kriterier
• Arrangemang som främjar samverkan i kultur- och föreningslivet.
• Arrangemang som eftersträvar att nå nya målgrupper.
• Arrangemang som främjar integration och motverkar utanförskap.
• Arrangemang öppna för allmänheten (inte enbart för en begränsad grupp till exempel medlemmar).

EVENEMANGSSKYLTAR
Som godkänd förening i Färgelanda kommun är det kostnadsfritt att använda evenemangsskyltarna 
längst lv 173 Rådanefors samt lv 172 Järbo och Färgelanda. Riktlinjer för evenemangsskyltar i bilaga 3.

Syftet med evenemangsskyltarna är att:
• Främja kultur- och föreningslivet.
• Förenkla för arrangörer att på ett ordnat sätt marknadsföra kultur- och föreningsevenemang.
• Ge kommuninvånarna och kommunens besökare information om kommande kultur-  

och föreningsevenemang.

ÅRLIG REDOVISNING
Den årliga redovisningen ska vara Kultur och fritid tillhanda senast den 15 april. 

Bidragsberättigad förening ska årligen redovisa:
• Aktuella uppgifter för föreningsregistret.
• Verksamhetsberättelse.
• Ekonomisk berättelse.
• Revisionsberättelse.
• Årsmötesprotokoll.

Föreningar som beviljas bidrag ska på anmodan kunna uppvisa räkenskaper, styrelseprotokoll och 
medlemsmaterial.
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ANSÖKAN
Registrering av ny förening
Sker löpande under året.

Startbidrag 
Sker löpande under året.

Tillfällig förhyrning
Sker löpande under året och avser innevarande verksamhetsår.

Anläggningsbidrag
Ansökan ska ha inkommit till Kultur och fritid senast den 15 april och avser innevarande 
verksamhetsår.

Aktivitetsbidrag
Ansökan ska ha inkommit till Kultur och fritid senast den 15 augusti respektive den 15 februari.
Redovisning för genomförd verksamhet under aktuell period ska bifogas.

Arrangemangsstöd
Ansökan ska ha inkommit till Kultur och fritid senast den 30 november före det verksamhetsår som 
stödet avser. Svar lämnas därefter senast den 31 december efter att ansökan behandlats.

UTBETALNING AV BIDRAG
Startbidrag, Tillfällig förhyrning, Anläggningsbidrag och Aktivitetsbidrag
Utbetalning sker en månad efter det att uppgifterna inkommit till Kultur och fritid.

Arrangemangsstöd
Utbetalning senast den 31 januari.

E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER
Samtliga ansökningsformulär finns tillgängliga på Färgelanda kommuns hemsida via följande länk:
https://service.fargelanda.se/
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Om alkohol, narkotika, 
doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy
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Riksidrottsförbundets ANDT-policy
Riksidrottsförbundet
Stockholm oktober 2014

Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill slår fast att svensk idrott 
genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och 
aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Att verka för att 
ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna ökar ännu mer 
idrottens medverkan till en positiv utveckling.  

• Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband 
med barn- och ungdomsverksamhet. Inom svensk idrott bör det inte 
förekomma någon marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker.

• Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott 
råder nolltolerans mot narkotika. 

• Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma i 
samband med barn- och ungdomsverksamhet. 

• Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts 
antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara 
rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.



Sjukligheten och dödligheten är mycket större bland de som använder 
narkotika. Mer än en person per dag avlider i narkotikarelaterade diagnoser. 
Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och 
ett socialt perspektiv. Skadorna kan uppkomma akut eller först efter en 
tids bruk. I Sverige är det är olagligt att använda, inneha, köpa och sälja 
narkotika. 

Vägledning mot narkotika

Tidig alkoholdebut ökar risken för missbruk senare i livet. Undersökningar 
visar att ungdomar som idrottar i förening dricker mindre alkohol än ung-
domar i allmänhet. Ledare och tränares förhållningssätt, och att ungdomar 
stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna, har betydelse för att 
främja en alkoholfri uppväxt. Undersökningar visar att alkohol kan försämra 
prestationsförmågan upp till cirka tre dygn efter alkoholintag. 

• Alkoholdrycker1 ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i 
samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under 
träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.   

• Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som före-
bilder, om alkoholens långvariga effekt, och om att allmänheten ställer 
större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.

• Ledare, tränare och aktiva ska vara medvetna om att ju högre alkoho-
lintag, desto mer försämrar det nyttan av träning, försämrar presta-
tionsförmåga och ökar skaderisk 2-3 dagar även efter det att alkoholen 
lämnat kroppen.     

• Ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och 
ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn 
och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.   

• I samband med idrottsevenemang ska idrotten vara restriktiv med 
alkoholservering, och uppmärksamma gällande lagstiftning och före-
skrifter hur försäljning ska gå till, och med ett särskild stort ansvar för att 
ordningskravet beaktas. All alkoholservering ska följa samhällets krav på 
ansvarsfull alkoholhantering.

• Det bör inte förekomma marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker 
(dvs drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol) i idrotts-
sammanhang. 

• Om det förekommer marknadsföring/sponsring av varumärke och så 
kallade lättdrycker (dvs drycker som innehåller mindre än 2,25 volym-
procent alkohol vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, exempelvis lättöl 
och alkoholfri öl) ska den inte riktas till barn- och ungdomsverksamhet. 

• Riksidrottsförbundet är medlem i Centralförbundet för Alkohol- och 
Narkotikaupplysning (CAN). Mer information finns på CANs hemsida 
www.can.se

Vägledning mot alkohol

1Alkoholdrycker = spritdrycker, vin och öl som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.



RF är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Det som i världsantido-
pingkoden benämns som NADO. De svenska dopingreglerna och stora delar 
av antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i ”The World Anti-Doping 
Code”. Kampen mot doping förs med olika medel på alla nivåer inom svensk 
idrott. Det kräver aktiva insatser från SF, DF, SISU Idrottsutbildarna och 
idrottsföreningar. 

Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa doping-
reglerna. De flesta kända narkotiska preparat ingår också som en del av 
dopingreglerna. I vissa idrotter klassas alkohol som doping. 

Särskild information och vägledning finns här: http://www.rf.se/Antidoping

Vägledning mot doping

Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara för såväl den som röker 
som den som utsetts för tobaksrök. Snus ger kroppen en hög halt av nikotin 
som leder till att individen utsätts för skaderisker. Ledare och tränare i barn- 
och ungdomsverksamhet är viktiga förebilder och deras förhållningssätt har 
betydelse för insikt om tobaksbrukets skadliga effekter på kroppen och för 
hälsan. 

• Föreningars- och förbunds verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och 
anläggningar, vi vill ha helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och utomhus. 
Om det förekommer rökzoner utomhus, ska de vara klart avgränsade 
från de rökfria zonerna. 

• Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som före-
bilder, medvetna om tobaksbrukets negativa inverkan på hälsan och att 
allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig. 

• Svensk idrott bör helt avstå från tobaksförsäljning och marknadsföring/
sponsring av tobaksprodukter.

Tobaksfakta är en oberoende paraplyorganisation och tankesmedja. Mer 
informations finns på Tobaksfaktas hemsida www.tobaksfakta.se

Vägledning mot tobak

• Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder 
nolltolerans mot narkotika. 

• Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyn-
dighet och/eller social myndighet. 

• 
Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalso-
myndigheten.se
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Bilaga Föreningsbidrag

ANLÄGGNINGSBIDRAG

Beräknat Beräknad

Belopp Antal SUMMA

Anläggningsbidrag 1: Aktivitetsanläggningar

Special Ridanläggning 240 000 1 240 000

Multianläggningar 45 000 2 90 000

Fotboll/Idrottsanläggningar 20 000 5 100 000

Föreningsanläggningar 10 000 5 50 000

Mindre anläggningar 5 000 3 15 000

Övriga lokaler 3 000 2 6 000

Anläggningsbidrag 2: Samlingslokaler 35 000 9 315 000

Anläggningsbidrag 3: Kulturlokaler 25 000 5 125 000

SUMMA ANLÄGGNINGSBIDRAG 32 941 000

Anläggningsbidrag 1: Aktivitetsanläggningar 491 000

Anläggningsbidrag 2: Samlingslokaler 315 000

(alla utom Lerdal ansöker om)

Anläggningsbidrag 3: Kulturlokaler 125 000



Riktlinjer för evenemangsskyltar längs lv 173  
Rådanefors samt lv Järbo och Färgelanda

SYFTET MED EVENEMANGSSKYLTARNA ÄR ATT:
•	 Främja	kultur-	och	föreningslivet.

•	 Förenkla	för	arrangörer	att	på	ett	ordnat	sätt	marknadsföra	kultur-	och	föreningsevenemang.

•	 Ge	kommuninvånarna	och	kommunens	besökare	information	om	kommande	kultur-	och	föreningsevenemang.

KRITERIER
•	 Evenemangsskyltarna	är	endast	avsedda	att	användas	till	att	marknadsföra	kultur-	och	föreningsevenemang		

i	Färgelanda	kommun.

•	 Evenemanget	skall	vara	tillgängligt	för	allmänheten.

ÖVRIG INFO
•	 Informationen	får	inte	innehålla	personliga,	politiska	eller	religiösa	budskap	eller	uppmana	till	lagbrott.

•	 Färgelanda	kommun	förbehåller	sig	rätten	att	avgöra	om	budskap	lämpar	sig	för	publicering	eller	inte.

•	 Information	om	evenemang	där	Färgelanda	kommun	är	huvudarrangör	prioriteras.

•	 Kommunen	svarar	för	uppsättning	och	nedtagning	av	evenemangsskylten.

•	 Kostnaden	tillfaller	annonsören,	dock	är	evenemangsskyltarna	avgiftsfria	för	godkända	föreningar		
i	Färgelanda	kommun.

•	 Beställningen	skall	ske	minst	en	månad	innan	genomförandet	av	arrangemanget.

•	 Informationen	får	exponeras	max	8	veckor	per	tillfälle.

•	 Medborgarkontoret	tar	emot	beställningar	från	arrangörer	via	formulär.	

E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER
•	 https://service.fargelanda.se

För ytterligar upplysningar och vägledning kontakta Färgelanda medborgarkontor.

 Epost medborgarkontoret@fargelanda.se 
 Telefon 0528-567 300 

bilaga 3

https://service.fargelanda.se
mailto:medborgarkontoret%40fargelanda.se?subject=Evenemangsskyltar
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