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BIDRAGSBESTÄMMELSER 
 

I den hä r broschyren kän du se vilkä bidräg som finns ätt so kä fo r fo reningär 
verksämmä inom Sälä kommun. 
Anso kän go rs viä www.sälä.se/sjä lvservice.  
Om du  ä r osä ker pä  vilkä bidräg just din fo rening kän so kä, ä r du vä lkommen   
ätt kontäktä oss. Se kontäktuppgifter pä  sidän 15. 
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FÖRENINGSKONTAKT KULTUR OCH FRITID 

 

 

Fritidsutvecklare  

Daniel Watkinson  

0224-74 78 30 
daniel.watkinson@sala.se 

Besöksadress: Sportfältsgatan 4  

 

Kulturutvecklare 

Petra Jablonski 

 0224-74 77 11 

petra.jablonski@sala.se 

Besöksadress: N Esplanaden 5  

 

Kultur- och fritidskontoret   

Sala stadsbibliotek 

N Esplanaden 5 

0224-74 77 00 

kulturfritid@sala.se 
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ANSÖKNINGSTIDER 
 

 Barn- och ungdomsverksamhet    2 maj  
- aktivitetsbidrag, lokalbidrag 

 Utbildningsbidrag  Senast 2 månader   
    efter kursens slut 

 Föreningsdrivna idrotts-och  2 maj 
friluftsanläggningar 

 Föreningsdrivna samlingslokaler 2 maj 

 Föreningar med social inriktning   2 maj 

 Studieförbund    2 maj 

 Stöd till Kulturverksamhet  Enligt avtal 

 Projekt/arrangemangsbidrag/ Senast en månad innan  

      Snabb slant                  Inga bidrag utbetalas i efterhand
  
 

 Ansökningsblanketter finns att hämta på www.sala.se/självservice 
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ALLMÄNT 
 

 Bidrägen ä r till fo r ätt sto ttä Sälä kommuns fo reningär 

 Fo reningen skäll värä änsluten till riksorgänisätion, dä r sä dän finns och hä sitt 
sä te och sin huvudsäkligä verksämhet inom Sälä kommun. Bidräg till fo rening 
som inte ä r änsluten till riksorgänisätion pro väs sä rskilt äv kultur- och fritids-
nä mnden. Undäntäget ä r studiefo rbund som dock skä värä verksämmä i Sälä 
kommun 

 Fo reningen skäll hä värit verksäm minst 6 mä näder främ till fäststä llt änso k-
ningsdätum, se änso kningstider sid 14 

 Fo reningen skä hä godkä ndä städgär, styrelse och revisorer. Av fo reningens 
städgär skä det främgä  ätt ällä här rä tt ätt bli medlemmär och deltä i verksäm-
heten, sä vidä det inte finns säkligä och fo r kommunen godtägbärä skä l ätt 
hindrä dettä 

 Fo reningen skäll tä ut en medlemsävgift äv sämtligä medlemmär. Fo rening 
som äv principiellä skä l inte tär ut medlemsävgift skäll pä  ännät sä tt styrkä ätt 
dessä medlemmär ekonomiskt sto der fo reningen 

 Fo reningen skä värä uppbyggd enligt grundlä ggände vä rderingär, som demo-
kräti, jä mstä lldhet, individens frihet och ällä mä nniskors likä vä rde. Fo rening-
ens verksämhet fä r inte ledä till diskriminering pä  grund äv ko n, ko nso verskri-
dände identitet eller uttryck, etnisk tillho righet, religion, funktionsväriätioner, 
sexuell lä ggning och ä lder. Den skä ärbetä fo r ätt stimulerä mä ngfäld och en 
jä mlikhet mellän ungdomsgrupper, likä vä l som jä mstä lldhet mellän ko nen. 

 Fo reningen skä ärbetä fo r ätt motverkä änvä ndändet äv tobäk, älkohol, doping 
och droger 

 Fo reningär med verksämhet fo r bärn under 18 ä r skä fo ljä FN:s bärnkonvent-
ion och hä ett fo rhä llningssä tt dä r ällä bärn och ungdomär fä r deltä pä  likä vill-
kor 

 Allä fo reningär skä vä gledäs äv FN:s internätionellä konvention om rä ttigheter 
fo r personer med funktionsväriätion 

 Fo reningen skäll representeräs äv minst tvä  representänter frä n fo reningen 
vid fo reningsutbildning änordnäd äv kultur- och fritidsnä mnden 

 

 

 



  

 

 

FÖRENINGARS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 

Bidräg utgä r till ideellä fo reningär som bedriver bärn- och ungdoms- 
verksämhet. Fo reningen skä hä minst 15 äktivä medlemmär i ä ldern 4–25 ä r.  
Som äktiv medlem rä knäs den som under ä ret värit mätrikelfo rd, betält  
medlemsävgift sämt värit äktiv i fo reningens verksämhet sä som äktiv, ledäre, 
funktionä r eller ädministräto r.  

 
Anso kän om bidräg fo r ungdomsverksämhet bestä r äv tvä  delär: 

 äktivitetsbidräg 

 lokälbidräg 

Aktivitetsbidrag 
Bidräget ävser ätt stimulerä fo reningen till orgäniseräde äktiviteter fo r bärn 
och ungdom. Bidräg utgä r per deltägände individ.  
Aktivitetsbidräget ä r mäx 6 kronor per deltägäre. Individ äktivitetstillfä lle 
(d.v.s. värje gä ng en individ deltägit i en äktivitet) ges fo r ho gst 30 deltägäre i 
en sämmänkomst. 
Aktiviteternä skäll uppfyllä de fordringär som gä ller fo r stätligt lokält  
äktivitetssto d i enlighet med RF:s bestä mmelser. 

Lokalbidrag 
Fo r ätt erhä llä lokälbidräg skäll fo reningen inhä mtä kultur- och fritids-
nä mndens godkä nnände i sämbänd med fo rhyrändet. Bidräg utgä r tidigäst 
frä n och med den mä näd änso kän inlä mnäts till kultur- och fritidsnä mnden. 

I de fäll fo reningen hyr lokäl äv moderfo rening utgä r inte lokälbidräg. 
Fo r lokäl som änvä nds bä de som expedition och verksämhetslokäl utgä r  
bidräg endäst om det huvudsäkligä syftet ä r verksämhetslokäl. 

Bidrag till verksamhetslokal 
Sämtligä kommunälä lokäler upplä tes hyresfritt till orgäniseräd ungdoms-
verksämhet i fo reningsregi, s.k. nolltäxä. Ishällen i Sälä ä r undäntägen.  
Nolltäxän gä ller fo r lokäl i vilken fo reningen här sin näturligä verksämhet. 

De fo reningär, som äv nä gon änledning inte här tillgä ng till en lä mplig kommu-
näl lokäl fo r sin ungdomsverksämhet, kän fä  lokälbidräg. Bidräget ävser ätt 
reducerä fo reningens hyreskostnäder och kän utgä  med 80% äv fo reningens 
uppvisäde hyreskostnäder upp till mäx 10.500 kr per ä r. 

Kultur- och fritidsnä mnden pro vär fo r värje enskild fo rening, om fo rhyrd 
verksämhetslokäl kän godkä nnäs fo r lokälbidräg eller om kommunäl lokäl kän 
utnyttjäs. 
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Ansökan Snabb slant 

Anso kän go rs pä  ävsedd blänkett som skä värä pä skriven äv kontäktperso-
nen som ocksä  skä lä mnä kontäktuppgifter. Alternätivt kän män änso kä viä 
formulä r pä  hemsidän som kompletteräs med underskrift i efterhänd. I de 
fäll den so kände ä r under 18 ä r skä vä rdnädshäväre skrivä under änso kän. 

Sto det kän enbärt so käs innän genomfo rändet äv ärrängemäng.  
Vid belopp lä gre ä n 1 500 kronor skä änso kän senäst värä inlä mnäd 2 veckor 
innän genomfo rändet. Vid belopp ho gre ä n 1 500 kr och mäx 5 000 kr skä 
änso kän värä inlä mnäd 1 mä näd innän projektets genomfo rände.  

 

Utbetalning 

Sto d fo r kostnäder utgä r i form äv betälning äv fäkturor fo r projektets  
verksämhet eller i kontänter mot inlä mning äv kvitto upp till beslutät belopp. 
Fäkturornä skä ädresseräs till den ädress som meddeläs i sämbänd med  
beslut. Pä  fäkturän skä projektets nämn änges och kontäktpersonens nämn.  

 

Övrigt 

 Fo rä ndringär äv projektet kän ske men krä ver sämrä d med  
Kultur och fritid. 

 En kort utvä rdering skä lä mnäs senäst 3 veckor efter äktiviteten  
genomfo rts.  

 Händledning ges äv personäl i Sälä kommun som hänterär  
kultur- och fritidsfrä gor. 
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Snabb slant 

Snäbb Slänt ä r ett ärrängemängsbidräg som syftär till ätt sto djä och upp-
munträ mä nniskors engägemäng och deläktighet i det lokälä kultur- och fri-
tidslivet sämt ge mo jlighet till eget skäpände och drivände äv kreätivä ide er. 
Mä let ä r ätt skäpä utrymme fo r fler producenter och ärrängo rer som i sin tur 
ger fler äktiviteter och ärrängemäng i Sälä kommun.  

 

Riktlinjer för Snabb slant 

Snäbb slänt ä r ett bidräg fo r dig som vill genomfo rä ett kultur- eller fritids-
projekt äv engä ngskäräktä r som t ex en filmvisning, fotoutstä llning, works-
hop, konsert, pingisturnering eller debättkvä ll. Arrängemänget eller äktivite-
ten skä ske i Sälä kommun.  

Snäbb slänt kän änvä ndäs t ex fo r ärvoden fo r fo relä säre, kostnäder fo r ljud 
och ljus eller mäteriäl till en workshop. 

Snäbb slänt kän so käs äv enskildä personer, fo reningär och nä tverk som här 
sitt sä te och sin huvudsäkligä verksämhet inom Sälä kommun. Politiskä pär-
tier beviljäs inte bidräg. Sämmä äktivitet/projekt kän beviljäs ho gst 5 000 kr. 

 

Bedömningsgrunder 

Projekt som prioriteräs: 

 Bärn och ungä 

 Genomfo rs i en drogfri miljo  

 Som bidrär till väriätion och mä ngfäld 

 Som initieräs och drivs äv ungä tom 25 ä r 

 Nyä ärrängo rer   
 

Mottagare 

Pä  tryckt mäteriäl, ännonser, äffischer, pä  webbplätser eller liknände skä det 
skä tydligt främgä  ätt Sälä kommun ä r bidrägsgiväre, som tex ”med sto d äv 
Sälä kommun”. Vid offentligä ärrängemäng och äktiviteter skä märknädsfo -
ring go räs pä  kommunens Evenemängskälender som finns pä  
www.destinätionsälä.se  
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Utbildningsbidrag 
Bidräget ävser ätt sto djä fo reningens ledärutbildning fo r de egnä medlem-
märnä, som under ä ret uppnä r en ä lder äv minst 13 ä r. Utbildningsbidräg fo r 
domärutbildning ges endäst till ungdomsdomärkurser. 

Utbildningen skäll syftä till ledärskäp väd gä ller ungdoms-, styrelse- eller funkt-
ionä rsärbetet fo r fo reningen. 

Bidräg utgä r till kurser som omfättär minst 6 kurstimmär om 40 minuter.  
Utbildning som fo rlä ggs lokält fä r deläs upp pä  flerä kurstillfä llen.  
Kurser fo rlägdä utom Norden godkä nns inte fo r bidräg. 

Bidräg utgä r med 75% äv kurskostnäden och ä r mäximerät per fo rening  
och ä r.  

Bidraget baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar  
enligt följande nivåer: 

15–35 medlemmär = 2.500 kr 

36–75 medlemmär = 5.000 kr 

76–150 medlemmär = 7.500 kr 

151–300 medlemmär = 10.000 kr  

301–450 medlemmär = 12.500 kr 

451–fler medlemmär = 15.000 kr 
 
S.k. "kursintensiv" fo rening kän fä  sitt ä rligä mäxbelopp ho jt efter sä rskild  
änso kän och pro vning i kultur- och fritidsnä mnden. 
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ÖVRIG FÖRENINGSVERKSAMHET 

Fo rening som inte ä r änsluten till riksorgänisätion kän fä  bidräg endäst om 
fo ljände grundkräv ä r uppfylldä: 
 

Allmänna bestämmelser och ansökningstider 

All bidrägsgivning enligt normernä sker inom rämen fo r äv kommunfull-
mä ktige änvisäde medel fo r gä llände budgetä r. Bidrägens storlek fäststä lls 
ä rligen äv kultur- och fritidsnä mnden. 

 

Aktivitets- och lokälbidrägen fo r bärn- och ungdomsverksämhet grundär sig 
pä  fo regä ende ä rs verksämhet respektive kostnäder och ävser ätt sto djä  
fo reningsverksämheten under gä llände änso kningsä r. 

 

Bidrägen till fo reningsdrivnä änlä ggningär och sämlingslokäler grundär sig 
pä  fo regä ende ä rs kostnäder och verksämhet och ävser ätt sto djä fo renings-
verksämheten under nä stkommände ä r. 

  

Anso kän om sto d till kulturverksämhet grundär sig pä  verksämhetsplän  
fo r kommände ä r och ävser sämmä period. 

 

Bidrägsänso kän skäll go räs pä  fäststä lldä formulä r äv den lokälä huvud-
orgänisätionen och inte äv sektionsstyrelse eller enskild person. Den skäll 
värä inkommen till kultur- och fritidsnä mnden pä  ängiven tid. 

 

Bidräg som erhä llits pä  oriktigä änso kningsuppgifter medfo r ä terbetälnings-
skyldighet äv helä bidräget. 

 

I o vrigt gä ller de bestä mmelser som stä r ängivnä pä  respektive änso knings-
blänkett. 
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Arrangemangsbidrag forts… 

Arrängemängen skäll värä tillgä ngligä fo r ällä och bedriväs i miljo er som 
prä gläs äv demokrätiskä vä rderingär, jä mstä lldhet, trygghet och som ä r friä 
frä n älkohol, tobäk, närkotikä och doping.  

Arrängemängsbidräg ges inte till  sedvänligä idrottsevenemäng,  
fo retägsevent, fo reningsmiddägär eller politiskä pärtier.  

Bidrägssto d beviljäs i fo rstä händ till ärrängemängets genomfo rände. 
 

Bidraget kan utgå som: 

 ett ällmä nt bidrägssto d 

 fo rlustgäränti 

 bidräg i kombinätion med fo rlustgäränti 
 

Stöd prioriteras till arrangemang och aktiviteter: 

 som ä r äv intresse fo r boende i Sälä kommun 

 som ä r riktäde fo r bärn och ungä i sämverkän mellän fo reningär 

 som kän pä visä ändrä finänsiä rer och/eller extern finänsiering 

 som genererär ett vä rde fo r beso ksnä ringen 

 

Pä  tryckt mäteriäl, ännonser, äffischer, pä  webbplätser eller liknände skä det 
skä tydligt främgä  ätt Sälä kommun ä r bidrägsgiväre, som t ex ”med sto d äv 
Sälä kommun”. Arrängemänget skä ocksä  märknädsfo räs viä kommunens 
Evenemängskälender pä  www.destinätionsälä.se. 

Anso kän skä värä underskriven äv beho rig firmätecknäre med uppgift om 
tid, spelpläts, berä knäde kostnäder och intä kter, uppskättät publikäntäl sämt 
eventuellä o vrigä medärrängo rer och finänsiä rer. 

Beslut sker lo pände. Mindre projekt och änso kän händlä ggs äv tjä nsteperson 
pä  delegätion. Sto rre sto d beslutäs äv Kultur- och fritidsnä mnden. 

 

 
                                                                                 

     

 

 

 

 

 



  

 
 

BIDRAG TILL KULTURFÖRENINGAR  

 
Tvä  typer äv bidräg finns, sto d till kulturfo reningär med regelbunden  
verksämhet och ärrängemängsbidräg fo r enstäkä kulturprogräm.  
 
Stöd till kulturverksamhet  

Sälä kommun sto der kulturfo reningär och bidräg ges bländ ännät utifrä n  
fo reningens verksämhetsplän. En diälog genomfo rs mellän kommunen 
(politiker och säkkunnigä tjä nstepersoner) och fo reningens representänter 
med fo reningens verksämhetsplän och ändrä händlingär som underläg.  
Kommunen redogo r fo r vilkä verksämheter män prioriterär utifrä n fäst-
stä lldä pläner, ekonomiskä resurser och politiskä mä l fo r ätt svärä mot  
kommunmedborgärnäs intresse. Slutligen skä ett ävtäl formuleräs dä r  
villkoren främgä r fo r det erhä llnä kommunälä sto det. Avtälet kän skriväs pä  
1–4 ä r och skäll undertecknäs äv kommunen och fo reningen.  

Kommunen här fästslägit nedänstä ende som kän änses som prioriteräde  
kriterier.  

Mål  

Fo reningsbidrägen skä frä mjä:  

• Bärn och ungäs deltägände i kulturäktiviteter  

• Kommuninvä näres folkhä lsä  

• Jä mstä lldhet och mä ngfäld *  

*Det vidgäde mä ngfäldsperspektivet omfättär sju olikä perspektiv;  

ä lder, sexuell lä ggning, ko n, geogräfi, etnisk tillho righet, funktionsväriätion, 
religion/trosuppfättning. 

 

Arrangemangsbidrag  

Bidräget kän so käs äv fo rening, orgänisätion eller fo retäg som här sitt sä te  
i Sälä kommun och ges till enstäkä offentligä ärrängemäng som kän änses 
liggä utänfo r ordinärie verksämhet. 

Arrängemänget skä ä gä rum i Sälä kommun och värä offentligt. 

Arrängemäng ä r till exempel en teäterfo restä llning, fo relä sning eller festiväl. 
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FÖRENINGAR MED SOCIAL INRIKTNING 

Tvä  bidrägsmo jligheter finns, ett grundbidräg och efter sä rskild änso kän kän 
ä ven projektbidräg erhä lläs.  

 

Generellt bidrag  
Bidräget kän so käs äv fo reningär som här sitt sä te i Sälä kommun. Fo rening-
ärnä kän innehä llä bä de ungdomsverksämhet och vuxenverksämhet.  
-Fäktorer som vä ger tungt vid bedo mningen ä r ätt fo reningen här en sociält 
inriktäd verksämhet. 
-Verksämheten skä verkä i linje med de äv kommunen äntägnä ide politiskä 
progräm som ro r fo reningärnäs verksämhet, t.ex. händikäppolitiskä pro-
grämmet och kommunens integrätionsmä l. Fo reningen skä hä äntägnä städ-
gär, egen väld styrelse, medlemsfo rteckning sämt kässäredovisning. 
-Verksämheten skä värä o ppen fo r ällä inom respektive intresseomrä de en-
ligt äntägnä städgär. Fo r ätt värä bidrägsberä ttigäd skä fo reningen värä än-
sluten till ett riksfo rbund.  

-Nystärtäd fo rening eller fo rening som äv nä gon änledning vält ätt inte till-
ho rä ett riksfo rbund kän efter sä rskild pro vning erhä llä bidräg. 

 

Projektbidrag 

Fo reningen skä värä beviljäd generellt fo reningsbidräg fo r fo reningär med 
sociäl inriktning. Projektbidräget ävser ätt sto djä pensionä rsfo reningärnä i 
deräs friskvä rdsärbete. 

Bidrägets storlek bedo ms utifrä n fo ljände fäktorer: 

 Väd projektet syftär pä  

 Vilken mä lgrupp fo reningen vill nä  

 Vilken typ äv äktivitet fo reningen bedriver 

 Nä r verksämheten bedrivs 

 Vilkä fo reningen sämärbetär med 
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BIDRAG TILL IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGNINGAR 

Bidräget pro väs sä rskilt äv kultur- och fritidsnä mnden i värje enskilt fäll. 

Bidräget ävser ätt sto djä fo reningär som driver egen eller kommunäl idrotts- 
och friluftsänlä ggning inom Sälä kommun. 

En fo rutsä ttning fo r bidräg ä r ätt änlä ggningen nyttjäs i betydände omfätt-
ning och ätt den huvudsäkligä verksämheten riktär sig till kommunens invä -
näre. Anlä ggningen skäll kunnä upplä täs utän kräv pä  medlemskäp eller lik-
nände i den fo rening vilken driver änlä ggningen. Ungdomsverksämhet skäll 
prioriteräs sämt mo jligheter fo r personer med funktionsväriätioner ätt nyttjä 
änlä ggningen beäktäs. Minst 40 äktivitetstillfä llen, som berä ttigär till  
äktivitetssto d, skäll hä lläs pä  änlä ggningen.  
 

Bidräget ä r uppdelät i driftbidräg och investeringsbidräg. 

Driftsbidraget 
ävser drift, underhä ll och sko tseltimmär äv helä änlä ggningen. 

Investeringsbidraget 
ävser mer omfättände repärätioner, inko p äv mäskiner, nybyggnätion eller 
kostsämmä fo rbä ttringär äv änlä ggningen som innebä r ständärdho jning. 
A ven främstä llning äv orienteringskärtor. 

 

BIDRAG TILL SAMLINGSLOKALER 

Bidräget pro väs sä rskilt äv kultur- och fritidsnä mnden i värje enskilt fäll.  

En fo rutsä ttning fo r bidräg ä r ätt lokälen stä r till fo reningslivets och ällmä n-
hetens fo rfogände. Mo jlighet fo r personer med funktionsväriätioner ätt 
nyttjä änlä ggningen skäll beäktäs. Bidräg ges inte till lokäl som omfättäs äv 
"Bidräg till idrotts- och friluftsänlä ggningär". 

Bidräget ä r uppdelät i driftbidräg och investeringsbidräg. 

Driftbidraget  
ä r ä mnät fo r drift och underhä ll äv lokälen. 

Investeringsbidraget 
ävser mer omfättände repärätioner eller kostsämmä fo rbä ttringär äv  
sämlingslokälen som innebä r ständärdho jning. 
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BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND 

Bidräget ävser ätt sto djä studiefo rbund med verksämhet i Sälä kommun.  
Sälä kommuns sto d till studiefo rbunden ä r uppdeläde i 80/20.  
80 % ä r ett verksämhetsbidräg och 20% ä r ett utbildningsbidräg. 
 
80 % äv bidräget ä r sto d till genomfo rd och inräpporteräd verksämhet  
genomfo rd i Sälä kommun fo regä ende ä r bäserät pä  deltägärtimmär.  
Det händlär om studiefo rbundens grunduppdräg sä som studiecirklär, ännän 
folkbildningsverksämhet och kulturprogräm.  
 
Sälä kommuns sto d till folkbildningen syftär till ätt: 

 Sto djä verksämhet som bidrär till ätt stä rkä och utvecklä demokrätin. 

 Bidrä till ätt go rä det mo jligt fo r mä nniskor ätt pä verkä sin livssituätion 
och skäpä engägemäng ätt deltä i sämhä llsutvecklingen 

 Bidrä till ätt utjä mnä utbildningsklyftor och ho jä bildnings- och utbild-
ningsnivä n i sämhä llet 

 Bidrä till ätt breddä intresset fo r och o kä deläktigheten i kulturlivet. 
 

20% ä r ett utbildningsbidräg och fo rdeläs procentuellt per äntäl deltägäre 
per heldägsutbildning fo r medlemsorgänisätioner och sämverkände  
orgänisätioner. 1 deltägäre och heldägsutbildning genererär 1 poä ng. 
 
Sälä kommun vill se en lokäl prä gel med utbildningsbidräget som  
syftär till ätt:  

 stä rkä och bidrä till ätt utvecklä Säläs lokälä fo reningsliv  

 stä rkä och bidrä till ätt utvecklä Säläs kulturutbud 
 
Följande handlingar ska bifogas i ansökan: 
- verksämhetsberä ttelse 
- bokslut 
- revisionsberä ttelse 
- kommunsämmändräg frä n SCB 
- sämt fo r ätt erhä llä utbildningsbidräg; redovisning äv genomfo rd  
utbildning. 
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