
 
 
 

Munkedals kommuns föreningsbidrag ska vara aktiva och kopplade till aktiviteter 

och evenemang som främjar våra kommuninvånares möjligheter till gemenskap. 

 

Allmänna bestämmelser 

Kommunalt bidrag kan erhållas av lokalföreningar som bedriver regelbunden 

verksamhet och arrangerar publika, sociala evenemang. Kommunens 

föreningsbidrag ska vara ett stöd till föreningens aktiva verksamhet.  

Föreningen ska gagna Munkedals kommun. Bidraget är inte en årligt 

återkommande summa utan ett stöd till de verksamheter och aktiviteter 

föreningen har att utföra utifrån sina stadgar och sin årsplanering. Varje förening 

ska sörja för att en stabil ekonomi finns i förhållande till åtaganden. 

• Föreningen ska vara ideell och arbeta utan ekonomisk vinning. 
• Föreningens verksamhet ska omfatta allmänt vedertagna demokratiska 

principer och vara öppen för alla som delar föreningens värderingar och 
syften.  

• Föreningen ska verka för jämställdhet, drogfrihet, mot våld, rasism och 

diskriminering.  
• Föreningen ska vara allmännyttig och därför kan kommunen, efter särskild 

prövning, besluta om att inte godkänna ansökan från förening som vill 
erhålla kommunala bidrag efter dessa regler. 

 

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen ha stadgar som antagits på 

årsmöte, ha en vald styrelse och varit verksam under minst sex månader samt 

ha minst tio medlemmar som är folkbokförda i Munkedals kommun. 

 

Med medlem avses person som är matrikelförd i föreningen och som i övrigt 

uppfyller föreningens krav enligt stadgar och årsmötesbeslut. Matrikeln ska 

uppta medlemmens fullständiga namn, födelsedag och år, adress, 

telefonnummer samt uppgift om att stadgeenlig medlemsavgift erlagts. 

Föreningen ska förvara matrikeln under minst fyra år efter verksamhetsårets 

slut. Varje person som är medlem i föreningen genom familjemedlemskort ska 

också vara matrikelförd på samma sätt som enskild medlem.  

Bidrag utbetalas i förekommande fall endast för medlemmar som är folkbokförda 
i Munkedals kommun. Undantag kan medges för enskild medlem från annan 

kommun om det kan styrkas att vederbörande regelbundet deltar i den sökande 
föreningens verksamhet inom kommunen. 

 
Bidrag utbetalas EJ till stiftelser, samfällighetsföreningar eller kommersiella 
aktörer och alla religiösa samfund/föreningar. 

 
De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp och medlemmarna 

ska därför själva bidra till föreningens ekonomi genom att erlägga skälig 

medlemsavgift. Förening med god soliditet ska kunna inneha konto för 



uppbyggnad av kapital där det tydligt framgår vad kapitalet är avsett för.  

Föreningar bör bygga upp sin ekonomi, ha en god ekonomisk framförhållning och 

i tillfälle av ansvar för byggnader eller inventarier ha en underhållsplan.  

 
Förening som erhåller eller söker någon form av bidrag ska årligen, senast den 

30 april ansöka om bidrag via kommunens hemsida genom blankettarkivet samt 
bifoga för senast avslutade verksamhetsår:  
 

• verksamhetsberättelse  
• resultat- och balansräkning  

• revisionsberättelse   
• årsmötesprotokoll 

 

I ansökan ska det tydligt framgå vilka kostnader bidraget är avsett för. 
 

Förening som mottar bidrag godkänner samtidigt att kommunen, på det sätt den 
finner lämpligt, får rätt att ta del av föreningens räkenskaper och övriga 

förvaltning. 
 
Bidragssökande förening ska ha ett på föreningen registrerat bankkonto eller 

Bank- eller Plusgiro.  
 

 
Kommunalt bidrag till föreningar inom kategorin ”Övriga” består av tre delar: 
 

1. Grundbidrag 
Till föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister och via vår digitala 

kanal redovisar enligt ovan samt godkänner föreningens uppgifter, utbetalas ett 

grundbidrag om 3 000 kr. 

 
2. Evenemangsbidrag 
Kan sökas och erhållas av förening som önskar stöd i lokala eller kommunövergripande, 

publika arrangemang. Evenemanget skall vara ideellt och äga rum inom Munkedals 

kommun eller vara ett samarrangemang mellan flera kommuner och vara offentligt, 

varmed menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång. 

Nya former av arrangemang och konstellationer prioriteras.  

Bidrag söks före evenemang och ansökan är öppen två gånger per år. Datum är 30 april 

samt 30 september. Beslut kring garanterat belopp fattas före evenemang. 

Evenemanget ska redovisas av ansvarig förening senast tre månader efter 

evenemangets genomförande och utbetalning av beloppet sker i dialog med 

kommuntjänsteman utifrån ev. överskott eller outnyttjat bidrag.  

Bidrag utbetalas efter bedömning utifrån kommunens avsatta budgetram.  

Förening kan endast erhålla bidrag en gång per år/arrangemang. 

 

3. Lokalbidrag 

Kan sökas och erhållas av godkänd förening som önskar stöd för underhåll eller 

förbättringsåtgärder i fastigheter i föreningens ägo samt för att stödja föreningars hyror i 

fast förhyrda lokaler. 
 

 

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att 
föreningen avstängs från fortsatt bidragsgivning. Eventuell prövning och 

tolkning av dessa regler görs av kommunstyrelsen. 


