
  

Kommunens stöd till ideella föreningar och liknande 
organisationer 

 

(H 1993:244, P 1993-11-04, 10 §, H 2006:122, P 2006-10-12 § 3)  

A. För kommunens nämnder/styrelser gäller följande riktlinjer för kommunens stöd till 

ideella föreningar och liknande organisationer inklusive s k främmande inrättningar, vilka 

nedan ges den samlade benämningen "föreningar".  

Dessa föreskrifter gäller om inte avvikande föreskrifter gäller för viss typ av förening eller 

verksamhet.  

Kommunens bolag rekommenderas att följa dessa föreskrifter.  

1. Kommunens stöd till ideella föreningar och liknande organisationer utgår i form av 

kontanta bidrag eller annat stöd.  

Bidrag kan lämnas i generella eller selektiva former. Generella bidrag ges om ansökande 

förening uppfyller vissa på förhand beslutade krav. Selektivt stöd kan lämnas efter 

prövning och beslut i varje enskilt fall av kommunal nämnd.  

2. Kommunens stöd skall inriktas på verksamheter med starka sociala inslag och på 

insatser riktade till barn-/ungdoms-, handikapp-, invandrar- och pensionärsföreningar.  

3. Varje nämnd avgör, inom ramen för sitt ansvarsområde och dessa föreskrifter, stödets 

omfattning och fördelning bland aktuella föreningar.  

4. Bidragsgivande nämnd skall informera bidragssökande förening om att följande 

gemensamma grundkrav gäller för att stöd ska kunna lämnas:  

• Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna 

demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som 

samhällssystem.  
• Föreningen skall ha av medlemmarna godkända stadgar, styrelse och 

revisor/er för granskning av styrelsens förvaltning, såvida inte särskilda 

skäl för undantag finns.  
• Av föreningens stadgar skall framgå att varje kommunmedlem har rätt att 

bli medlem i föreningen och delta i verksamheten, såvida det inte finns 

sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra denna rätt.  
• Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som 

kan skapa positiva attityder till missbruk av tobak, alkohol eller andra 

droger eller diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, trosbekännelse eller liknande förhållanden samt sexuell 

läggning.  
• Föreningen skall medverka till de kontrollåtgärder som bidragsgivande 

nämnd finner erforderliga. 

 

 

5. Bidragsgivande nämnd skall före utbetalning av större föreningsbidrag säkerställa 



möjligheter att återfå utbetalade medel om den avsedda verksamheten upphör eller 

förändras i strid med ovan nämnda grundkrav.  

6. Bidragsgivande nämnd skall utöva erforderlig kontroll vad gäller föreningarnas 

verksamhet och deras fullföljande av de gemensamma grundkraven. Det kan ske t ex 

genom infordrande av handlingar såsom verksamhets-, ekonomisk- eller 

revisionsberättelse eller annan lämplig redovisning. Även under löpande verksamhetsår 

skall erforderlig kontroll utövas, exempelvis genom besök.  

Vid kontrollens utövande skall bidragsgivande nämnd iaktta de krav på personlig 

integritet som betingas av verksamhetens art.  

B. Som följd av kommunfullmäktiges beslut enligt mom A ovan upphör giltigheten av 

kommunfullmäktiges beslut 1977-09-08, 15 §, (GKH 1977:269) om "Riktlinjer för 

behandling av anslagsframställningar från s k främmande inrättningar" samt 

kommunstyrelsens uttalande i cirkulärskrivelse 1974-02-13, nr 73, angående "kommunal 

representation i styrelsen för s k främmande inrättningar".  

 

Kommentar till ändring: 

H 2006:122, P 2006-10-12 § 3  

 


