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Övergripande
anvisningsdokument
föreningsstöd
Katrineholms kommun strävar mot att det ska finnas en mångfald av aktiva föreningar som ger
energi och gemenskap över gränserna och också ett brett och aktivt idrottsutövande med lång
och stolt tradition.
Katrineholms kommun vill lyfta fram föreningslivet i hela kommunen. Föreningslivet har en
betydelsefull roll. Genom att aktivera och engagera alla kommuninvånare, från barn och unga
till äldre, skapar föreningarna bra förutsättningar för ett gott liv. Samarbete mellan kommun
och föreningar är ett nyckelord.
Katrineholms kommun stödjer föreningslivet genom bland annat bidragsgivning. Styrande för
föreningsbidragen är Vision 2025 och kommunplanen. Vid bidragsgivning ska kommunen
uppmana föreningarna att arbeta med tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa samt
barnkonventionen. Diskriminering i föreningslivet såsom exempelvis på grund av ålder,
etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, socioekonomisk status,
åsikt eller kön får inte förekomma. Verksamheten ska inte främja våld eller rasism.
Verksamheten ska även främja att alla ska ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att
skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak samt
spel om pengar (ANDTS).
Målsättningen med stödet till föreningslivet är:


Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv



Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer



Uppnå en bättre integration



Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa



Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för
deltagande



Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor



Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt



Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid

Ansvariga nämnder
Socialnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med värderingar och
verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet
riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för utsatta grupper.
Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild
uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för
personer med funktionsnedsättning eller pensionärer.
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Service- och tekniknämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer, som
bedriver verksamhet inom idrott eller annan ungdomsverksamhet. Undantagna från detta är
kulturföreningar, vilka behandlas inom kulturnämndens bidragssystem. Inom service- och
tekniknämnden beslutas även om bidrag till samlingslokaler.
Kulturnämndens föreningsbidrag ska stödja det lokala kultur- och föreningslivet för att skapa
förutsättningar till att kommunen har en bred och varierande kulturverksamhet. Särskilt stöd
ges till föreningar med utåtriktad verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet
och för barn och unga.

Föreningsregistrering
För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen är öppen för
alla, demokratiskt uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms kommun. Föreningen ska ha
styrelse, stadgar, organisationsnummer och medlemmar som betalar medlemsavgift. En
förening bör ha minst 10 medlemmar.
Föreningen lämnar in ansökan om föreningsregistrering tillsammans med stadgar och protokoll
från föreningens bildande eller årsmötesprotokoll till kommunens föreningskonsulent på
Service- och teknikförvaltningen.
Om föreningen uppfyller ovanstående läggs den in i kommunens föreningsregister och blir
synbar på kommunens webb www.katrineholm.se. Registrering sker löpande under året.
Det åligger sedan föreningen att varje år lämna in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan,
resultat och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll, helst före 31 mars, till
Service- och teknikförvaltningen. Föreningen ska även lämna in uppdatering till
föreningsregistret om förändringar skett. Den förening som inte lämnar in dessa handlingar
plockas bort ur registret.
En registrerad förening har inte per automatik rätt till föreningsbidrag.

Bidragsberättigad förening
För att söka föreningsbidrag i Katrineholms kommun krävs att föreningen ska vara registrerad i
kommunen eller bedriva verksamhet i Katrineholm. Undantag från detta gäller vissa bidrag som
handläggs av kulturnämnden.
En arbetsgrupp som består av representanter från kulturnämnden, service- och tekniknämnden
och eventuell tjänsteman, samt även en representant från vård- och omsorgsnämnden eller
socialnämnden då det gäller förening med verksamhet inom deras respektive områden, ska
fungera som stöd och rådgivande till föreningskonsulentens bedömning av om en förening ska
anses berättigad att söka bidrag.
Vid bedömning ska särskild vikt läggas på jämställdhet för att implementera en genusmedveten
styrning i kommunen.

Granskning
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande för granskning av bidragsgivande nämnd.

Övrigt
Specifika riktlinjer för föreningsstöd finns inom respektive nämnd.
_________________
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