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Inledning 
Att ha möjlighet till en trygg och meningsfull fritid är en av de viktigaste 
komponenterna för att invånarna i Åtvidabergs kommun ska trivas och vilja bo 
här. Det ideella föreningslivet bidrar till Åtvidabergs kommuns utbud av bra och 
varierande aktiviteter vilket i sin tur bidrar till att uppfylla det mål Åtvidabergs 
kommun satt upp, att invånarna upplever ett bra vardagsliv och trygghet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att, genom att stödja föreningslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar för Åtvidabergs kommuns invånare att utöva 
aktiviteter som bidrar till en varierande och innehållsrik fritid. En del av 
Åtvidabergs kommuns stöd utgörs av direkta bidrag, en annan del genom att 
tillhandahålla kommunala lokaler och anläggningar till idrott, kultur och annat. 
 
Genom gemensamt ansvar bidrar Åtvidabergs kommun och de ideella 
föreningarna till att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor och en 
meningsfull fritid för alla grupper i samhället. 
 

 

Föreningslivets värde för samhället  
I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom 
det traditionella ideella föreningslivet skolas människor i en demokratisk tradition 
och lär sig ta ansvar. Genom föreningsverksamhet sprids information och 
kunskap, bevaras viktiga traditioner och kreativitet utvecklas. Genom att 
medborgarna engageras i ett frivilligt arbete kring gemensamma intressen och 
mål bidrar föreningars aktiviteter till en positiv utveckling av samhället. Det är i 
hög grad den enskilde individens ansvarstagande engagemang och beteende som 
avgör hur väl ett samhälle skall fungera och hur bra dess innevånare mår och 
utvecklas. Hela samhället tjänar på att ha ett väl fungerande föreningsliv där alla 
kommunmedborgare känner att de har en plats. Genom föreningsverksamhet får 
människan fysisk, psykisk och social stimulans vilket skapar förutsättningar för 
en god folkhälsa.  

mailto:kommun@atvidaberg.se


  RIKTLINJE Sida 4(23) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Datum Diarienummer  
2018-12-19 ATVKS 2018-00764 805 

 

Åtvidabergs kommun 
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7  ·  Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg  ·  Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29  ·  E-post kommun@atvidaberg.se 
 

www.atvidaberg.se  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Vision  
Åtvidaberg - kommunen med framåtanda. Framåtanda är ett förhållningssätt som 
ska genomsyra Åtvidabergs kommuns arbete och därmed medverka till att 
invånare ska uppleva ett tryggt, intressant och bra vardagsliv. I Åtvidabergs 
kommun ska alla barn och ungdomar ges möjlighet och utrymme att aktivt 
medverka i föreningslivet. 

Målsättning  
Åtvidabergs kommuns ekonomiska stöd ska ge hjälp till självhjälp och ge 
förutsättningar för en stimulerande verksamhet och verka för det ideella 
engagemanget som ska bidra till goda uppväxtvillkor och goda förutsättningar för 
en meningsfull fritid och stödjande miljö för alla. 
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Snabbguide – vem kan söka vad och när? 

* 25 februari, 1 maj, 1 september och 1 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöd Vem kan söka? Ansökan senast 
Aktivitetsstöd för barn- 
och ungdomsverksamhet 
(0-25 år) 

Registrerad förening med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

25 februari och 
25 augusti 

Ansökan om ekonomiskt 
stöd till hyra 

Registrerad förening med verksamhet för barn och 
ungdomar i åldersgruppen 0-25år som hyr extern 
lokal (ej kommunala lokaler). 

25 februari 

Ansökan om ekonomiskt 
stöd till drift egenägd 
anläggning 

Registrerad förening med verksamhet för barn och 
ungdomar i åldersgruppen 0-25år som svarar för 
drift av egen anläggning. 

25 februari  

Ansökan om ekonomiskt 
stöd till investering 

Registrerad förening med verksamhet för barn och 
ungdomar i åldersgruppen 0-25år. 

25 februari 

Aktivitetsstöd för 
funktionshinder- och 
handikappföreningar 

Registrerad funktionshindersförening med riktad 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

25 februari 
 

Aktivitetsstöd för 
korporationsidrottsförbund 

Registrerad medlemsförening i Korpen® Svenska 
Motionsidrottsförbundet. 

25 februari 
 

Aktivitetsstöd för 
pensionärsföreningar 
  

Registrerad pensionärsförening med riktad 
verksamhet för målgruppen pensionärer. 

25 februari 

Ansökan om ekonomiskt 
stöd till evenemang 

Registrerad förening som ordnar offentliga 
arrangemang i Åtvidabergs kommun. 

4 gånger per år* 

Ungdomsinitiativet Invånare i Åtvidabergs kommun.  Löpande 
   

Utmärkelser och 
stipendium 

Vem kan nomineras? Nominering 
senast 

Årets kulturstipendiat Enskild person eller förening som har främjat 
kulturverksamheten i Åtvidabergs kommun under 
året kan nomineras.  

25 oktober 

Årets förening   Registrerad förening kan ansöka om eller 
nomineras bli årets förening.  

25 oktober 

Åtvidabergsplaketten Enskild idrottsutövare eller ett lag i en förening för 
enskilda idrottsprestationer under året kan 
nomineras.  

25 oktober 
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Allmänna bestämmelser – grundregler 
För att erhålla kommunalt stöd ska föreningen:   

• Vara en ideell och demokratiskt uppbyggd förening med en av årsmötet 
utsedd styrelse som är öppen för alla som önskar att bli medlem. 

• Arbeta efter stadgar fastställda av årsmötet, vid stadgeändring skall de 
nya stadgarna skickas till Åtvidabergs kommun. 

• Årligen uppdatera sina uppgifter i föreningssystemet FRI. 
• Bedriva verksamhet i och vända sig till invånarna i Åtvidabergs kommun. 
• Ha en genomtänkt målsättning och ett policydokument för sin 

verksamhet.  
• Årligen upprätta en verksamhetsberättelse och en budget. 
• Vara ansluten till riksorganisation. Åtvidabergs kommun kan dock 

besluta om undantag från detta krav. Föreningen kan uppmanas att 
ansluta sig till lämplig allians eller krets. 

• Ha eget bankgironummer. 
• Skicka in de dokument som efterfrågas för varje enskilt stöd. 
• På begäran låta Åtvidabergs kommun ta del av föreningens räkenskaper, 

protokoll och övriga handlingar som kan ha betydelse för ekonomiskt 
stöd.  

• Erbjuda drogfria barn- och ungdomsaktiviteter och upprätthålla ett strikt 
förhållningssätt mot droger. Med drogfria aktiviteter avses aktiviteter 
som är fria från tobak, alkohol, narkotika, doping och andra droger.  

Undantag 
Ekonomiskt stöd utgår inte till företag, föreningar knutna till försvaret, fackliga 
organisationer, stödföreningar eller ekonomiska föreningar.  
I stadgarna skall det framgå att syftet med föreningen har ett ideellt ändamål och 
inte är av karaktären enskild ekonomisk vinning. Exempel på ej godkända 
föreningar/organisationer är personalklubbar, skol-, student- och 
föräldraföreningar.   
 
Politisk eller religiös verksamhet är inte berättigad till ekonomiskt stöd. Däremot 
kan politiska och religiösa föreningar söka bidrag för traditionell kultur- och 
fritidsverksamhet om den till övervägande del, saknar politiska och religiösa 
syften och innehåll.    

Registrering 
För att kunna söka ekonomiskt stöd krävs att föreningen är godkänd och 
registrerad i Åtvidabergs kommuns föreningssystem, FRI. För att bli godkänd och 
registrerad ska protokoll från konstituerande möte, budget samt 
verksamhetsberättelse inkomma till Åtvidabergs kommun. Obs! Gäller ej stödet 
”Ungdomsinitiativet”. 

Ansökan 
Ansökningar sker via det digitala föreningsregistret FRI. Vid särskilda fall 
kontakta ansvarig tjänsteman. 
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Tolkningsföreträde 
Kommunen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde av gällande reglemente 
för ekonomiskt stöd.  

Åtvidabergs kommuns rättigheter och ansvar vid handläggning av 
ansökan: 

• Den enskilda föreningen har det ekonomiska ansvaret för sin egen 
verksamhet.   

• Åtvidabergs kommun har rätt att tillsammans med föreningens revisorer 
granska underlag för föreningens ansökan och vid behov begära in 
aktuellt medlemsregister.  

• Åtvidabergs kommun kan kräva återbetalning av stöd som utbetalats på 
felaktiga grunder.  

• Åtvidabergs kommun kan reglera eventuell fordran på föreningen innan 
beviljat stöd utbetalas.  

• Åtvidabergs kommun kan begränsa stödets storlek eller avslå ansökan om 
särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara om ansökningarna 
överstiger budgeterade medel eller om föreningen har ett större eget 
sparkapital som inte är avsett att användas till planerad investering.  

• Åtvidabergs kommun har rätt att avslå en ansökan om begärda handlingar 
ej inkommit eller om en ofullständig ansökan skickas in. 
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Ekonomiska stöd barn- och ungdomsverksamhet 

Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet  

Kan sökas av:  
Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och 
grundregler kan söka kommunalt stöd för aktiviteter om följande regler är 
uppfyllda:  

• Förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 0-25 
år. Stöd utgår för sammankomster som sker i föreningens regi. 

• En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé. 
• En sammankomst ska omfatta minst 3 deltagare i åldern 0-25 år utöver 

minst en ledare vars ålder är lägst 13 år.   
• En sammankomst ska pågå minst 60 minuter med gemensam samling och 

avslutning.   
• Gruppen får inte, även om det finns flera ledare delas i mindre grupper 

för att erhålla flera sammankomster.  
• Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.  
• Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas.  
• Redovisningen sammanställs på närvarokort eller via lämpligt 

redovisningssystem. 
• Redovisningen ska godkännas av ansvarig ledare.  

Villkor 
Aktivitetsstöd betalas ut i två nivåer. 

• Förening som uppfyller samtliga kriterier nedan är berättigade till 
aktivitetsstöd om 30 kr/sammankomst samt 2 kr/deltagare.  
 

• Förening som uppfyller minst fem av kriterierna nedan är berättigade till 
aktivitetsstöd om 15 kr/sammankomst samt 2 kr/deltagare. 

 
Förening som enligt egen beskrivning och dokumentation:   

• Erbjuder verksamhet till pojkar och flickor på lika villkor. 
• Har en policy med handlingsplaner mot mobbing, tobak, alkohol och 

övriga droger. 
• Rekryterar unga aktiva till ledare, domare eller andra förtroendeuppdrag 

inom föreningen. 
• Har en rutin för kontinuerlig ledarutveckling och anordnar utbildningar 

för alla aktiva ledare. 
• Arbetar med fair play och livskunskap i all barn- och 

ungdomsverksamhet.  
• Erbjuder prova på verksamhet för att nå så många barn som möjligt. 
• Har en rutin för samverkan med andra föreningar för att bidra till att barn 

ges möjlighet att prova på så många aktiviteter som möjligt. 
• Arbetar aktivt för att främja integration och inkludering. 

 
För att vara berättigad till stöd ska föreningen årligen beskriva på vilket sätt 
ovanstående kriterier är uppfyllda. Detta görs vid ansökningstillfället.   
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Syfte 
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stimulera, tillgängliggöra och utveckla föreningars och organisationers 
utbud till barn och unga.  

• Ge ett utbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå barn och unga inom olika kommundelar och med olika 

socioekonomiska förutsättningar. 
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. 
• Stötta och utveckla aktiviteter i Åtvidabergs kommun för barn och unga. 

Avgränsningar  
Entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang är inte berättigade till 
stöd.  

Ansökan  
Ansökan sker via det digitala föreningssystemet FRI. Vid frågor kontakta 
ansvarig tjänsteman. Alla föreningar ansöker om stödet senast den 25 februari för 
redovisningsperioden 1/7-31/12 samt den 25 augusti varje år för 
redovisningsperioden 1/1-30/6. För sent inkommen ansökan ges inte rätt till 
ekonomiskt stöd. 

Beslutsprocess 
Åtvidabergs kommun kan begära in aktuellt medlemsregister för perioden 
ansökan gäller. Aktivitetsstödet utbetalas årligen under april och oktober månad.   

Redovisning 
Idrottsföreningar behöver inte redovisa deltagartillfällen eller sammankomster via 
blankett för aktiva i åldern 0-25 år separat till Åtvidabergs kommun. Underlag 
hämtas av Åtvidabergs kommun från Riksidrottsförbundets kommunfil. Övriga 
föreningar med barn och ungdomsverksamhet redovisar deltagartillfällen och 
antal sammankomster via särskilt digitalt ansökningsformulär i föreningssystemet 
FRI. 
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Ekonomiskt stöd till hyra 

Kan sökas av:  
Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som 
har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffar kan söka ekonomiskt stöd 
till hyra. Som ungdomsgrupp räknas en grupp på minst tre deltagare i åldern 0-25 
år med en ledare äldre än 13 år. Som träff räknas tillfällen med aktivitet i linje 
med föreningens verksamhet och idé. 

Villkor 
Hyresstöd utgår med 50% av skäliga hyreskostnader dock högst 30 kr/medlem 
inom målgruppen 0-25 år. Maxbelopp per förening är 15 000 kr/år. 

Syfte 
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stötta, tillgängliggöra och utveckla föreningars och organisationers 
verksamhet. 

• Ge ett utbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå barn och unga inom olika kommundelar och med olika 

socioekonomiska förutsättningar. 
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. 

Avgränsningar 
Föreningar som hyr kommunala hallar eller lokaler har subventionerad hyra och 
kan därför ej söka hyresstöd för dessa. Stöd utgår inte till hyra av lokal då 
entréavgift tas ut. 

Ansökan 
Ansökan sker via det digitala föreningssystemet FRI. Vid frågor kontakta 
ansvarig tjänsteman. Ansökan om ekonomiskt stöd till hyra ska lämnas in senast 
25 februari, som underlag för ansökan är föregående års medlemsantal.  
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till ekonomiskt stöd. 

Beslutsprocess 
Stöd till hyra betalas årligen ut under april månad. 
 
Om beloppet i ansökningarna överstiger avsatta medel bestäms den faktiska 
summan med utgångspunkt från:  

• Hänsyn tas till om föreningen fått ekonomiskt stöd tidigare  
• Verksamhetens samhällsnytta.  
• Antalet barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år som under större delen av 

året nyttjar anläggningen/lokalen eller deltar i verksamhet.  
• Antalet personer som totalt nyttjar anläggningen/lokalen eller deltar i 

verksamhet.  
• Lokalens standard  
• Drift- och underhållskostnader.  
• Föreningens möjligheter att skaffa andra intäkter än kommunalt stöd.  
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Redovisning 
Redovisning sker i samband med ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig 
tjänsteman. 
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Ekonomiskt stöd till drift 

Kan sökas av:  
Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som 
har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffar kan söka ekonomiskt stöd 
till drift. Som ungdomsgrupp räknas en grupp på minst tre deltagare i åldern 0-25 
år med en ledare äldre än 13 år. Som träff räknas tillfällen med aktivitet i linje 
med föreningens verksamhet och idé. 

Villkor 
Stöd till egen ägd lokal för barn- och ungdomsverksamhet utgår med max 75% av 
kostnaden eller max 6000 kr/år till lokal som nyttjas regelbundet av målgruppen 
0-25 år.  
 
Ekonomiskt stöd till drift utgår med högst 50000 kr/år. 
 

Driftsbidragsberättigat Max belopp 
Fotbollsplan gräs/grus, 11manna 8 500 kr 
Fotbollsplan gräs, 7manna 5 000 kr 
Omklädningsrum (stort) 2 500 kr 
Omklädningsrum (litet) 1 500 kr 
Skjutbana 1 000 kr 
Elljusspår 2 500 kr 
Tennishall 12 500 kr 
Tennisbanor grus 1 000 kr 
Motoranläggning 5 000 kr 
Skidbacke (utan lift) 1 500 kr 
Boulebana 500 kr 
Motionsspår 1 000 kr 

Syfte 
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stötta, tillgängliggöra och utveckla föreningars och organisationers 
verksamhet. 

• Ge ett utbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå barn och unga inom olika kommundelar och med olika 

socioekonomiska förutsättningar. 
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. 

Avgränsningar 
Stöd utgår inte för lokal som används för inkomstbringande evenemang, ex 
bingo- och danstillställningar eller tillställningar med inträdesavgift. För att 
driftstöd ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga 
driftkostnader. Driftstöd kan också utgå då anläggningen drivs av förening under 
ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses, tomträtt eller 
långsiktigt arrendeavtal. 
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Ansökan 
Ansökan sker via det digitala föreningssystemet FRI. Vid frågor kontakta 
ansvarig tjänsteman. Ansökan om ekonomiskt stöd till drift av egna anläggningar 
ska lämnas in senast 25 februari, som underlag för ansökan är föregående års 
medlemsantal. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till ekonomiskt stöd. 

Beslutsprocess 
Stöd till drift betalas årligen ut under april månad. 
 
Om beloppet i ansökningarna överstiger avsatta medel bestäms den faktiska 
summan med utgångspunkt från:  

• Hänsyn tas till om föreningen fått ekonomiskt stöd tidigare.  
• Verksamhetens samhällsnytta.  
• Antalet barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år som under större delen av 

året nyttjar anläggningen/lokalen eller deltar i verksamhet.  
• Antalet personer som totalt nyttjar anläggningen/lokalen eller deltar i 

verksamhet.  
• Lokalens standard.  
• Drift- och underhållskostnader.  
• Föreningens möjligheter att skaffa andra intäkter än kommunalt stöd.  

Redovisning 
Redovisning sker i samband med ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig 
tjänsteman. 
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Investeringsstöd 

Kan sökas av:  
Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som 
har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffar kan söka investeringsstöd. 
Som ungdomsgrupp räknas en grupp på minst tre deltagare i åldern 0-25 år med 
en ledare äldre än 13 år. Som träff räknas tillfällen med aktivitet i linje med 
föreningens verksamhet och idé. Vissa undantag görs efter prövning. 

Villkor 
Ekonomiskt stöd kan sökas för inköp av maskiner, redskap och fasta inventarier 
som krävs för en anläggnings skötsel, drift och/eller funktion. Ekonomiskt stöd 
till investering kan erhållas efter särskild prövning av samhällsbyggnadsutskottet. 
Statliga bidragsmöjligheter ska nyttjas om möjligt. 

Syfte 
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stötta, tillgängliggöra och utveckla föreningars och organisationers 
verksamhet. 

• Ge ett utbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå barn och unga inom olika kommundelar och med olika 

socioekonomiska förutsättningar. 
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. 

Avgränsningar 
Ekonomiskt stöd kan inte erhållas för påbörjade arbeten eller gjorda inköp såvida 
inte samhällsbyggnadsutskottet särskilt medgivit detta. Stödet får inte användas 
för annat ändamål utan skall vara en hjälp för att bibehålla eller öka standarden på 
lokalen/anläggningen i fråga eller medföra att ökad tillgänglighet.   

Ansökan 
Ansökan sker via det digitala föreningssystemet FRI. Vid frågor kontakta 
ansvarig tjänsteman. Ansökan om ekonomiskt stöd till investeringar ska lämnas 
in senast 25 februari, som underlag för ansökan är föregående års medlemsantal.  
Ansökan ska innehålla redogörelse för projektets kostnader, finansiering och 
drift. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till ekonomiskt stöd.  

Beslutsprocess 
Ekonomiskt stöd till investeringar beslutas av ansvarig kommunal tjänsteman 
avseende belopp upp till 5 000 kr. Ansökningar gällande högre belopp behandlas 
politiskt. 
 
Stöd till investeringar betalas årligen ut under april månad. 
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Om beloppet i ansökningarna överstiger avsatta medel bestäms den faktiska 
summan med utgångspunkt från:  

• Hänsyn tas till om föreningen fått ekonomiskt stöd tidigare.  
• Verksamhetens samhällsnytta.  
• Antalet barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år som under större delen av 

året nyttjar anläggningen/lokalen eller deltar i verksamhet.  
• Antalet personer som totalt nyttjar anläggningen/lokalen eller deltar i 

verksamhet.  
• Lokalens standard.  
• Drift- och underhållskostnader.  
• Föreningens möjligheter att skaffa andra intäkter än kommunalt stöd.  

Redovisning 
Redovisning sker via det digitala föreningssystemet FRI på angiven 
redovisningsblankett. Stödet betalas ut i två delar. Första gången 90% och andra 
summan 10% efter redovisning. Vid frågor kontakta ansvarig tjänsteman. 
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Aktivitetsstöd för funktionshinder- och 
handikappföreningar  

Kan sökas av:  
Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som 
bedriver verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning.  

Villkor 
Handikapp- och funktionsrättsorganisationer kan ansöka om 15 kr/medlem och år 
i ekonomiskt stöd som kan användas som stöd till hyra eller aktiviteter. 
Åtvidabergs kommun kan begära in aktuellt medlemsregister för perioden.  

Syfte 
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stimulera, tillgängliggöra och utveckla föreningars och organisationers 
utbud till personer med funktionsnedsättning. 

• Ge ett utbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå människor inom olika kommundelar och med olika socioekonomiska 

förutsättningar. 
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla. 
• Stötta, tillgängliggöra och utveckla evenemang och aktiviteter i 

Åtvidabergs kommun. 

Avgränsningar 
Föreningar som hyr kommunala hallar eller lokaler har subventionerad hyra och 
bör därför ej använda stödet till hyra. Stödet bör ej heller användas i de fall 
entréavgift tas ut vid hyra av icke kommunala lokaler. 

Ansökan 
Ansökan sker via det digitala föreningsregistret FRI. Vid frågor kontakta ansvarig 
tjänsteman. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till ekonomiskt stöd. 

Beslutsprocess 
Ekonomiskt stöd till funktionshinder- och handikappföreningar betalas årligen ut 
under april månad.   

Redovisning 
Redovisning sker i samband med ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig 
tjänsteman. 
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Aktivitetsstöd för korporationsidrottsförbund 

Kan sökas av:  
Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som 
bedriver verksamhet inom korpidrott. 

Villkor 
Ekonomiskt stöd beviljas centralt i korporationsidrottsförbund med 2 kr per start i 
av förbundet arrangerade aktiviteter. 

Syfte 
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stimulera, tillgängliggöra och utveckla föreningars och organisationers 
utbud.  

• Ge ett utbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå människor inom olika kommundelar och med olika socioekonomiska 

förutsättningar. 
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla. 
• Stötta, tillgängliggöra och utveckla evenemang och aktiviteter i 

Åtvidabergs kommun. 

Avgränsningar 
Föreningar som hyr kommunala hallar eller lokaler har subventionerad hyra och 
bör därför ej använda stödet till hyra. Stödet bör ej heller användas i de fall 
entréavgift tas ut vid hyra av icke kommunala lokaler. 

Ansökan 
Ansökan sker via det digitala föreningsregistret FRI. Vid frågor kontakta ansvarig 
tjänsteman. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till ekonomiskt stöd. 

Beslutsprocess 
Ekonomiskt stöd till korporationsidrottsförbund betalas årligen ut under april 
månad.   

Redovisning 
Redovisning sker i samband med ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig 
tjänsteman. 
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Aktivitetsstöd för pensionärsföreningar 

Kan sökas av:  
Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som 
bedriver verksamhet riktad till målgruppen pensionärer.  

Villkor 
Pensionärsföreningar kan ansöka om 15 kr/medlem och år i ekonomiskt stöd som 
kan användas som stöd till hyra eller aktiviteter. Åtvidabergs kommun kan begära 
in aktuellt medlemsregister för perioden.  

Syfte 
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stimulera, tillgängliggöra och utveckla föreningars och organisationers 
utbud till äldre.  

• Ge ett utbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå människor inom olika kommundelar och med olika socioekonomiska 

förutsättningar. 
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för äldre. 
• Stötta och utveckla evenemang och aktiviteter i Åtvidabergs kommun. 

Avgränsningar 
Föreningar som hyr kommunala hallar eller lokaler har subventionerad hyra och 
bör därför ej använda stödet till hyra. Stödet bör ej heller användas i de fall 
entréavgift tas ut vid hyra av icke kommunala lokaler. 

Ansökan 
Ansökan sker via det digitala föreningsregistret FRI. Vid frågor kontakta ansvarig 
tjänsteman. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till ekonomiskt stöd. 

Beslutsprocess 
Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar betalas årligen ut under april månad.   

Redovisning 
Redovisning sker i samband med ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig 
tjänsteman. 
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Ekonomiskt stöd till evenemang 

Kan sökas av: 
Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och 
arrangerar tillfälliga offentliga evenemang eller bedriver regelbunden offentlig 
kulturverksamhet kan söka ekonomiskt stöd till evenemang.  

Villkor 
En förutsättning är att evenemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas 
vara av allmänt intresse för kommuninvånarna samt att evenemanget kan kopplas 
till - kommunen med framåtanda. Evenemanget ska vara offentligt där 
allmänheten ges information genom bred marknadsföring och synliggörs via 
Åtvidabergs kommuns kostnadsfria evenemangskalender.  

Syfte  
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stimulera och utveckla föreningars och organisationers utbud av 
evenemang.  

• Ge ett evenemangsutbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar.  
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdom. 
• Stötta och utveckla evenemang i Åtvidabergs kommun. 

Avgränsningar 
Med evenemang menas aktiviteter som sker under kortare perioder eller enskilda 
tillfällen. 
 
Inköp av varor och andra förbrukningsvaror som ska säljas till besökare får ej 
sökas för men ska preciseras i budgetöversikten. Det ska inte vara ett internt 
evenemang i en förening eller tävling, utflykt, studiebesök eller liknande.   

Ansökan 
Ansökan sker via det digitala föreningssystemet FRI. Vid frågor kontakta 
ansvarig tjänsteman. 

Beslutprocess 
Ekonomiskt stöd till evenemang beslutas av ansvarig kommunal tjänsteman 
avseende belopp upp till 10 000 kr. Ansökningar gällande högre belopp 
behandlas politiskt. 

Redovisning 
Redovisning sker via det digitala föreningssystemet FRI på angiven 
redovisningsblankett. Stödet betalas ut i två delar. Första gången 90% och andra 
summan 10% efter redovisning. Vid frågor kontakta ansvarig tjänsteman.  
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Ungdomsinitiativet 

Kan sökas av: 
Ungdomsinitiativet kan sökas av personer bosatta i Åtvidabergs kommun och för 
aktiviteter som sker i Åtvidabergs kommun.  

Villkor 
Stödet riktas mot åldersgruppen 0-25 år och aktiviteten ska vara öppen för alla 
inom den åldersgrupp som aktiviteten riktar sig till specifikt. Ungdomsinitiativet 
betalas ut med belopp upp till 5 000 kr. 

Syfte 
Det ekonomiska stödet avser att: 

• Stötta aktiviteter som vanligtvis inte ryms inom någon 
föreningsverksamhet. 

• Stimulera, tillgängliggöra och utveckla barn och ungas engagemang inom 
kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. 

• Ge ett utbud som är allsidigt och av god kvalitet. 
• Nå barn och unga inom olika kommundelar och med olika 

socioekonomiska förutsättningar. 
• Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. 
• Stötta och utveckla evenemang och aktiviteter i Åtvidabergs kommun av 

barn och unga för barn och unga. 
• Korta handläggningstiden från idé till genomförande. 

Avgränsningar 
Stödet är ej avsett för ordinarie verksamhet eller aktiviteter inom skola, 
föreningsliv och näringsliv. Stödet får inte användas i vinstdrivande syfte. 

Ansökan 
Ansökan sker via telefonsamtal eller mail till ansvarig tjänsteman på Åtvidabergs 
kommun. Ansökan ska innehålla beskrivning, syfte, mål och ekonomisk kalkyl.  

Beslutprocess 
Ungdomsinitiativet beslutas av ansvarig kommunal tjänsteman avseende belopp 
upp till 5 000 kr. Ansökningar gällande högre belopp behandlas politiskt. 
Stödet betalas ut efter enskild bedömning av respektive ansökan och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiska möjligheter. 

Redovisning 
Efter avslutad aktivitet ska aktiviteten redovisas till ansvarig tjänsteman på 
Åtvidabergs kommun med tydlig beskrivning av vad mottaget stöd har använts 
till.  
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Utmärkelser och stipendium  

Årets kulturstipendiat  
Åtvidabergs kommuns kulturstipendium tilldelas enskild person eller förening 
som har främjat kulturverksamheten i Åtvidabergs kommun under året. Priset är 
10 000 kr.   

Åtvidabergsplaketten  
Åtvidabergsplaketten ska premiera enskilda idrottsprestationer under året.  Det 
ska vara en enskild idrottsutövare eller ett lag i en förening som tilldelas 
Åtvidabergsplaketten. Priset är 10 000 kr.  

Årets förening   
Den förening som aktivt tar socialt ansvar för Åtvidabergs kommuns barn och 
unga och som utvecklar föreningen utifrån Åtvidabergs kommuns vision och 
målsättning kan ansöka om eller föreslås bli årets förening. Priset är 10 000 kr.  

Nominering  
Nominering till någon av de tre kategorierna kan göras senast 25 oktober 
innevarande år till Åtvidabergs kommun. Nomineringen ska innehålla den 
nominerades namn, till vilket pris/stipendium samt en kort motivering och 
skickas senast 25 oktober till Åtvidabergs kommuns e-post adress eller 
Åtvidabergs kommun, box 206, 597 25 Åtvidaberg. Nominering kan göras av 
enskild person och av Åtvidabergs kommun.   
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Översikt ekonomiska stöd  
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Frågor och svar: 
Fråga:  Var hittar jag ansökningsblanketterna? 
Svar: Alla stöd söks via det digitala föreningssystemet FRI som du 

finner på kommunens hemsida. Vid särskilda behov kontakta 
ansvarig tjänsteman för att få en pappersblankett. 

 
Fråga:  Vart skickar jag ansökningarna?  
Svar:  Alla ansökningar förutom ”Ungdomsinitiativet” söks och skickas 

in digitalt via föreningssystemet FRI som nås via Åtvidabergs 
kommuns webbsida.  
 

Fråga:  Vem kan man prata med om föreningsbidrag? 
Svar:  Ring Åtvidabergs kommuns växel på tfn 0120-830 00, fråga efter 

ansvarig tjänsteman för föreningsverksamhet.  
Besöksadress: Nya kommunhuset, Adelswärdsgatan 7, Åtvidaberg  
E-postadress: kommun@atvidaberg.se 
 

Fråga:  Hur bildar jag en ideell förening? 
Svar:  Handfasta tips och råd finns på Åtvidabergs kommuns webbsida 

under rubriken ”Föreningar, föreningsliv” alt. ring Åtvidabergs 
kommuns växel på tfn 0120-830 00, fråga efter ansvarig 
tjänsteman för föreningsverksamhet.  

 
Fråga:  Vad ska en nybildad förening göra för att kunna få bidrag?  
Svar:  Föreningen måste först godkännas och registreras i Åtvidabergs 

kommuns föreningsregister. Kontakta ansvarig tjänsteman för 
föreningsverksamhet för vägledning.  

 
Fråga:  Hur gör jag om jag inte kan ansöka om stöd digitalt?  
Svar:  Ring Åtvidabergs kommuns växel på tfn 0120-830 00, fråga efter 

ansvarig tjänsteman för föreningsverksamhet så hjälper 
Åtvidabergs kommun dig med ansökningsprocessen.  

 
Fråga:  Kan jag söka under hela kalenderåret? 
Svar:  Sista ansökningsdatum för varje enskilt stöd finner du i 

”Snabbguiden – vem kan söka vad och när?” 
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