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Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun 

Tillämpningsområde för bidragsnormerna 
Bidragsnormerna gäller för föreningslivet i Tanums kommun samt är ett stöd i arbetet avseende stöd 
för föreningar och arrangemang för ansvarig nämnd, det vill säga Barn- och utbildningsnämnden. 

Giltighetstid 
Bidragsnormerna gäller från och med 2022-04-01 till och med 2024-12-31. 

Allmänna bestämmelser 
För att en ideell förening ska kunna söka bidrag från Tanums kommun behöver ett par grundkrav vara 
uppfyllda. 

Den ideella föreningen ska: 
• Vara registrerad i Tanums kommuns föreningsregister.
• Ha ett organisationsnummer.
• Ha ett bankgiro.
• Ha sitt säte i Tanums kommun.
• Ha minst 10 medlemmar som är folkbokförda i Tanums kommun.
• Krav om att en förening ska vara ansluten till en riks- eller paraplyorganisation gäller

endast föreningar med verksamhet för barn och unga, föreningar med verksamhet för
funktionsnedsatta samt pensionärsföreningar.

Antalet medlemmar ska baseras på medlemsantalet den 31 december föregående år.    
I   föreningar som har flera sektioner kan samma medlem endast räknas en gång. 

• Ha en styrelse.
• Ha stadgar som ska lämnas in till Tanums kommun.
• Ha en medlemsavgift som ska erläggas årligen.

Följande föreningar och intresseorganisationer är inte berättigade till bidrag från Tanums kommun: 
• Fackförening
• Företagsförening
• Hyresgästförening
• Näringsdrivande ideell förening
• Villaförening
• Partipolitisk organisation
• Religiöst samfund
• Skolförening, studentförening eller föräldraförening
• Supporterförening, kamratförening eller annan stödförening vars syfte är att stödja en annan

förening
• Ekonomisk förening (undantag för äldre ekonomisk förening enligt Skatteverkets riktlinjer enligt 7

kap 3-11§§ inkomstlagen)
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Prioritering av bidrag 
Inför varje budgetår tas en budget för föreningsbidragen fram, innebärande att det även tas fram en 
budget för respektive bidragsform. 
Utgångspunkten för att Tanums kommun ska kunna stötta föreningslivet ekonomiskt är att budgeten 
för föreningsbidrag inte överskrids. 
Om det under pågående budgetår inkommer fler ansökningar än vad budgeten för de olika 
bidragsformerna medger kan en omfördelning inom kultur- och fritids budget för föreningsbidrag 
komma ifråga. Som ett stöd för ansvarig chef (delegat) att vid behov göra omfördelningar inom ram 
har denna prioriteringsordning tagits fram: 

 

1) Föreningar med verksamhet för barn och unga samt föreningar med anläggningsbidrag 
2) Föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättningar 
3) Pensionärsföreningar 
4) Samlingslokalföreningar 
5) Kulturföreningar och hembygdsföreningar 
6) Arrangörsbidrag 
7) Övriga bidrag 
8) Studieförbund inklusive RF/SISU 

 
Fördelning av budgeten mellan verksamheter sker i internbudget. 

 
Förening med anläggningsavtal som upphör 
Om en förening som har anläggningsavtal med Tanums kommun upphör, så ska de pengar som 
kommunen har bidragit med, gå tillbaka till Tanums kommun. Kommunen kommer då att göra en 
bedömning av hur pengarna ska fördelas och kommer att prioritera föreningar med likvärdig verksamhet. 

 
Olika typer av bidrag och stöd 
Beroende på vilken typ av ideell förening det rör sig om - finns det olika former av bidrag att ansöka 
om. Det generella förhållningssättet är att ge extra stöd till föreningar med verksamhet för barn och 
unga samt till föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning och 
pensionärsföreningar. 

I de fall då ett kriterium är att föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation eller 
paraplyorganisation syftar det till att vara en kvalitetsgaranti för att föreningen bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt samt att det är kontrollfunktion som annars hade behövt utföras av kommunen. 

 
Här hittar du en översikt över Tanums kommuns bidragsformer och vilka föreningar som har möjlighet 
att söka de olika bidragen. Du får också veta vilka underlag som ska skickas med ansökan. 
Alla ansökningar görs via Tanums kommuns webbplats, www.tanum.se . 

http://www.tanum.se/
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Bidrag för alla typer av föreningar 
 

Startbidrag 
Alla ideella föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna har möjlighet att ansöka om 
startbidrag. Föreningen ska ha varit registrerad hos Skatteverket i minst sex månader. 

 
Syfte 
Bidragets syfte är att stötta nystartade föreningar samt föreningar som har varit vilande i minst tre år. 

 

Villkor 
Följande villkor ska uppfyllas: 

• Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
• Föreningen ska ha varit registrerad hos Skatteverket i minst sex månader. 

 
Underlag till ansökan 
Följande underlag ska bifogas ansökan: 

• Registreringsbevis från Skatteverket. 
• Protokoll från föreningens första sammanträde där föreningens struktur med bland annat 

firmatecknare och styrelsemedlemmar tydliggörs. 
• Föreningens stadgar. 
• Verksamhetsplan. 

 
Summa 
Startbidraget summa är 3 000 kr. 

 
Ansökningsperiod 
Startbidrag kan sökas året runt 

 

 
 

Bidrag för föreningar med verksamhet för barn och unga 
Definition 
För att definieras som en förening med verksamhet för barn och unga ska följande kriterier vara 
uppfyllda: 

• Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
• Föreningen har minst 10 medlemmar i åldern 3 - 25 år som är folkbokförda i Tanums kommun. 
• Föreningen ska bedriva verksamhet som aktivt vänder sig till barn och unga i åldrarna 3 - 25 år. 

Det räcker alltså inte med att föreningen endast uppfyller kriteriet om antal medlemmar. 
• Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation eller paraplyorganisation. 
• Föreningen har en alkohol- och drogpolicy i syfte att minska alkohol- och drogkonsumtion.  

Om det uppstår otydligheter kring föreningens definition gör Tanums kommun en bedömning av hur 
föreningen ska hanteras. Bedömningen bygger på föreningens huvudsakliga verksamhet och 
inriktning. 
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Grundbidrag 
 

Ideella föreningar med verksamhet för barn och unga, som följer Tanums kommuns definition för den 
här typen av föreningar, har möjlighet att ansöka om grundbidrag. 

 
Syfte 
Bidragets syfte är att stötta föreningens basarbete. 

 
Villkor 
Följande villkor ska uppfyllas: 

• Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
• Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 3 - 25 år som är folkbokförda i Tanums 

kommun. 
• Föreningen ska tidigare ha ansökt om och beviljats startbidrag. En förening kan inte få både 

startbidrag och grundbidrag under samma år. 

Underlag till ansökan 
Följande underlag ska bifogas ansökan: 

• Resultaträkning från föregående år. 
• Balansräkning från föregående år. 
• Undertecknad revisionsberättelse från föregående år. 
• Verksamhetsberättelse från föregående år. 

 
Summa 
Bidraget är baserat på antal medlemmar i åldern 3 - 25 år enligt nedanstående: 

• 10 - 50 medlemmar 4 000 kronor. 
• 51 medlemmar och fler ger 20 kr per medlem. 

 
Ansökningsperiod 
Bidraget kan sökas under vårens eller höstens ansökningsperiod. Sista ansökningsdatum för våren är 
den 31 mars och sista ansökningsdatum för hösten är den 30 september. Bidraget kan endast sökas en 
gång per år. 

 
Anläggnings- och lokalbidrag 
Ideella föreningar med verksamhet för barn och unga, som följer Tanums kommuns definition för den 
här typen av föreningar, har möjlighet att ansöka om anläggnings- och lokalbidrag. 
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Syfte 
Bidragets syfte är att bidra till kostnaderna för egen eller hyrd anläggning eller lokal där föreningens 
ungdomsverksamhet bedrivs. 

 
Villkor 
Följande villkor ska uppfyllas: 

• Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
• Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 3 - 25 år som är folkbokförda i Tanums 

kommun. 
• Föreningen ska redovisa de faktiska kostnaderna för hyra, el, värme, vatten, renhållning, 

försäkringar och räntekostnader under föregående verksamhetsår. 
• Om föreningen planerar någon nyinvestering eller större renovering som påverkar föreningens 

kostnader, måste detta först godkännas av barn- och utbildningsnämnden för att det ska vara 
aktuellt med bidrag. Samma sak gäller om föreningen planerar att hyra en annan lokal. 

• En förening kan inte söka bidrag för kommunala lokaler med redan subventionerad hyra. 
 

Underlag till ansökan 
Följande underlag ska bifogas ansökan: 
Resultaträkning från föregående år. 
Balansräkning från föregående år. 
Undertecknad revisionsberättelse från föregående år. 
Verksamhetsberättelse från föregående år. 

 
Summa 
Föreningen kan få högst 70 procent av redovisade och godkända kostnader i bidrag. Observera att 
kostnaderna ska vara relaterade till föreningens ungdomsverksamhet. 

 
Ansökningsperiod 
Bidraget kan sökas under vårens eller höstens ansökningsperiod. Sista ansökningsdatum för våren är 
den 31 mars och sista ansökningsdatum för hösten är den 30 september. Bidraget kan endast sökas en 
gång per år. 

 
Bidrag 
Kultur och fritidschef fattar beslut om beviljande av medel. 

 
Ledarutbildningsbidrag 
Ideella föreningar med verksamhet för barn och unga, som följer Tanums kommuns definition för den 
här typen av föreningar, har möjlighet att ansöka om ledarutbildningsbidrag. 

 
Syfte 
Bidragets syfte är att ge föreningar med verksamhet för barn och unga möjlighet till utbildning av 
blivande ledare och fortbildning av aktiva ledare. 
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Villkor 
Följande villkor ska uppfyllas: 

• Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
• Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 3 - 25 år som är folkbokförda i Tanums 

kommun. 
• Föreningen, inte den enskilde ledaren, väljer kurser och ansöker om ledarutbildningsbidrag. 
• Kursdeltagaren ska ha fyllt 13 år. 
• Föreningen kan få bidrag för kursavgift, resa, boende och kursmaterial. 
• Föreningen kan inte få bidrag för kurser som arrangeras tillsammans med Tanums kommun. 

 
Underlag till ansökan 
Följande underlag ska bifogas ansökan: 

• Bevis på genomgången kurs. 
• Kvitto på betald kursavgift. 
• Kursprogram. 

 
Summa 
Föreningen anger själv vilken summa man söker ledarutbildningsbidrag för i sin ansökan. En förening 
kan beviljas max 5 000 kr i ledarutbildningsbidrag under ett år. 

 
Undantaget är de föreningar som ett år bakåt i tiden, från den månad då bidraget söks, har redovisat över 
300 sammankomster för lokalt aktivitetsstöd. Dessa föreningar får ytterligare 15 kr för de 
sammankomster som överstiger 300. Det maximala beloppet för ledarutbildningsbidrag är då 10 000 kr 
per år och förening. 

 
Ansökningsperiod 
Ledarutbildningsbidrag kan sökas året runt men senast 60 dagar efter avslutad kurs. Man kan endast 
söka ledarutbildningsbidrag för kurser som har genomförts under aktuellt kalenderår. 

 
LOK-stöd 
Ideella föreningar med verksamhet för barn och unga, som följer Tanums kommuns definition för den 
här typen av föreningar, har möjlighet att ansöka om LOK-stöd. LOK-stöd är en förkortning för lokalt 
aktivitetsstöd och kan sökas både på statlig nivå via Riksidrottsförbundet och på kommunal nivå via 
Tanums kommun. 

 
Syfte 
Bidragets syfte är att stimulera föreningens aktiviteter bland barn och unga i åldern 7 - 25 år. Bidraget 
bygger på antal sammankomster och följer de statliga riktlinjerna för LOK-stöd. 

 
Villkor 
Riksidrottsförbundet fördelar på regeringens uppdrag det statliga LOK-stödet mellan de idrotts- 
föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Tanums kommun följer Riksidrottsförbundets 
riktlinjer och riktlinjerna i sin helhet finns på förbundets webbplats. 
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Här följer en sammanfattning av de statliga villkoren för LOK-stöd: 

 
Villkor för gruppaktivitet: 

• En gruppaktivitet ska hålla på i minst 60 minuter. 
• En ledare måste vara där och leda. 
• Ledaren måste samla alla i början och i slutet. 
• Ledaren får inte leda flera aktiviteter samtidigt. 
• Ledaren ska ha fyllt 13 år och ledaren ska vara medlem i en förening inom Riksidrottsförbundet. 
• Minst 3 medlemmar ska vara med på aktiviteten. 
• Max 30 medlemmar får räknas med från varje aktivitet. 

 
Villkor för deltagare: 

• Deltagaren ska vara mellan 7 och 25 år. 
• Deltagaren ska vara medlem i föreningen. 
• För varje deltagare som är med på aktiviteten får föreningen ett bidrag. 
• Deltagare med funktionsnedsättning får vara från 7 år och upp till hur gammal som helst. 

 
Villkor för ledare: 

• Ledaren ska vara minst 13 år gammal. 
• Ledaren ska vara medlem i någon förening inom Riksidrottsförbundet. 

 
Krav på närvaroregistrering 
För att vara berättigad till LOK-stöd måste föreningen närvaroregistrera. Att närvaroregistrera betyder 
att föreningen registrerar deltagarnas närvaro på en dator eller en app i telefonen. 

 
Föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet 
Ideella föreningar i Tanums kommun som definieras som föreningar för barn och unga, men som inte är 
anslutna till Riksidrottsförbundet, har också möjlighet att ansöka om kommunalt LOK-stöd. 

 
Föreningarna har samma krav på att uppfylla förbundets riktlinjer men redovisar aktiviteterna 
annorlunda. Mer information finns under rubriken ”Underlag till ansökan”. 

 
Underlag till ansökan 
För föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet gäller följande: 

 
1. Föreningen gör först sin ansökan till Riksidrottsförbundet via IdrottOnline. 
2. Föreningen gör därefter sin ansökan till Tanums kommun via www.tanum.se och bifogar den 

redovisningsbekräftelse som man har fått från IdrottOnline. 
3. Redovisningen från IdrottOnline är föreningens kvitto på de genomförda aktiviteterna. Om 

redovisningen från IdrottdrottOnline saknas, avslås ansökan om kommunalt LOK-stöd. 

http://www.tanum.se/
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För föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet gäller följande: 

 
1. Föreningen gör sin ansökan till Tanums kommun via www.tanum.se och bifogar föreningens 

närvaroregistrering. 
2. Föreningens närvaroregistrering är föreningens kvitto på de genomförda aktiviteterna. Om 

närvaroregistreringen saknas, avslås ansökan om kommunalt LOK-stöd. 
 

Ansökningsperiod 
Föreningar kan ansöka om LOK-stöd två gånger per år: 

• Senast den 25 augusti ska ansökan för vårens aktiviteter skickas in. 
Vårens period är den 1 januari till den 30 juni. 

• Senast den 25 februari ska ansökan för höstens aktiviteter skickas in. 
Höstens period är den 1 juli till den 31 december. 

 
 
Bidrag för samlingslokalföreningar 
Ideella föreningar och äldre ekonomiska föreningar enligt 7 kap. 3-11§§ inkomstlagen, som äger, arrenderar 
eller hyr en lokal som är tillgänglig för allmänheten har möjlighet att ansöka om grundbidrag för 
samlingslokalföreningar. Exempel på samlingslokalföreningar är bygdegårdar, hembygdsgårdar, 
Folkets hus och Folkets parker. 

 
Syfte 
Bidragets syfte är att bibehålla naturliga mötesplatser runt om i Tanums kommun. 

 
Villkor 
Följande villkor ska uppfyllas: 

 
• Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
• Lokalen ska ägas, arrenderas eller hyras av den ideella föreningen. 
• Lokalen ska vara öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell 

verksamhet och fritidsaktivitet. 

Undantag: 
Andelsföreningar är undantaget från kravet på medlemsavgift och antal medlemmar. 

 
Underlag till ansökan 
Följande underlag ska bifogas ansökan: 

• Resultaträkning från föregående år. 
• Balansräkning från föregående år. 
• Undertecknad revisionsberättelse från föregående år. 
• Verksamhetsberättelse från föregående år. 

 
Summa 
Grundbidraget består av en fast summa på 15 000 kr samt 35 kr per kvadratmeter för 
samlingslokalutrymme som används i verksamheten. 

http://www.tanum.se/
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Ansökningsperiod 
Bidraget kan sökas under vårens eller höstens ansökningsperiod. Sista ansökningsdatum för våren är den 
31 mars och sista ansökningsdatum för hösten är den 30 september. Bidraget kan endast sökas en gång 
per år. 

 
Bidrag för föreningar med övrig verksamhet 
Definition 
Föreningar med övrig verksamhet innefattar föreningar som bidrar till ökad gemenskap och trivsel 
såsom till exempel samhällsföreningar, hembygdsföreningar och kulturföreningar 

 
Grundbidrag 
Ideella föreningar med övrig verksamhet oavsett ålder, som uppfyller de allmänna bestämmelserna, har 
möjlighet att ansöka om grundbidrag. 

 
Syfte 
Bidragets syfte är att stötta föreningens basarbete. 

 
Villkor 
Följande villkor ska uppfyllas: 
Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
Föreningen ska tidigare ha ansökt om och beviljats startbidrag. En förening kan inte få både startbidrag 
och grundbidrag under samma år. 

 
Underlag till ansökan 
Följande underlag ska bifogas ansökan: 

 
• Resultaträkning från föregående år. 
• Balansräkning från föregående år. 
• Undertecknad revisionsberättelse från föregående år. 
• Verksamhetsberättelse från föregående år. 

 
Summa 
Grundbidraget för föreningar med övrig verksamhet är en fast summa på 3 000 kr. 

 
Ansökningsperiod 
Bidraget kan sökas under vårens eller höstens ansökningsperiod. Sista ansökningsdatum för våren är den 
31 mars och sista ansökningsdatum för hösten är den 30 september. Bidraget kan endast sökas en gång 
per år. 



Diarienummer: 
BUN 2020/323-764 

Sida 12 av 16 

 

 

 
 
 
 
 

Bidrag för föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta 
samt pensionärsföreningar 

 
Definition 
Föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta samt pensionärsföreningar, är intresseföreningar som 
driver frågan om ökad gemenskap och större trivsel för dessa grupper. Föreningen ska vara ansluten till 
en riksorganisation eller paraplyorganisation. 

 
Grundbidrag 
Ideella föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta samt pensionärsföreningar, som uppfyller de 
allmänna bestämmelserna, har möjlighet att ansöka om grundbidrag. 

 
Syfte 
Bidragets syfte är att stötta föreningens basarbete. 

 
Villkor 
Följande villkor ska uppfyllas: 

• Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
• Föreningen ska tidigare ha ansökt om och beviljats startbidrag. En förening kan inte få både 

startbidrag och grundbidrag under samma kalenderår. 
• För föreningar vars verksamhetsområde omfattar flera kommuner, utgår endast bidrag till de 

medlemmar som är folkbokförda i Tanums kommun. 
• För föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta, får som medlem endast räknas personer 

med funktionsnedsättningar. Även familjemedlem till medlem kan räknas med, förutsatt att även 
familjemedlemmen betalar medlemsavgift. 

 
Underlag till ansökan 
Följande underlag ska bifogas ansökan: 

• Resultaträkning från föregående år 
• Balansräkning från föregående år 
• Undertecknad revisionsberättelse från föregående år 
• Verksamhetsberättelse från föregående år 

 
Summa 
Bidraget är baserat på antal medlemmar enligt nedanstående: 

• 10 - 50 medlemmar 3 000 kronor. 
• 51 medlemmar och fler ger 20 kr per medlem. 

 
Ansökningsperiod 
Bidraget kan sökas under vårens eller höstens ansökningsperiod. Sista ansökningsdatum för våren är den 
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31 mars och sista ansökningsdatum för hösten är den 30 september. Bidraget kan endast sökas en gång 
per år. 

 
Lokalbidrag 
Ideella föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta samt pensionärsföreningar, som uppfyller de 
allmänna bestämmelserna, har möjlighet att ansöka om lokalbidrag. 

 
Syfte 
Bidragets syfte är att bidra till kostnaderna för hyrd lokal där regelbunden föreningsverksamhet pågår. 

 
Villkor 
Följande villkor ska uppfyllas: 

• Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna. 
• Föreningen ska redovisa de faktiska kostnaderna för lokalhyran under föregående verksamhetsår. 
• Vid hyra av ny lokal ska hyreskontraktet vara godkänt av barn- och utbildningsnämnden för att 

det ska vara aktuellt med lokalbidrag. 
• För föreningar vars verksamhetsområde omfattar flera kommuner, utgår endast bidrag 

proportionellt i förhållande till antalet bidragsberättigade medlemmar från Tanums kommun. 
• En förening kan inte söka bidrag för kommunala lokaler med redan subventionerad hyra. 
• En förening kan inte söka bidrag för lokaler som används för verksamhet av kommersiell 

karaktär. 
 

Underlag till ansökan 
Följande underlag ska bifogas ansökan: 

• Resultaträkning från föregående år. 
• Balansräkning från föregående år. 
• Undertecknad revisionsberättelse från föregående år. 
• Verksamhetsberättelse från föregående år. 

 
Summa 
Föreningen kan få högst 70 procent av redovisade och godkända lokalkostnader i bidrag. 

 
Ansökningsperiod 
Bidraget kan sökas under vårens eller höstens ansökningsperiod. Sista ansökningsdatum för våren är den 
31 mars och sista ansökningsdatum för hösten är den 30 september. Bidraget kan endast sökas en gång 
per år. 

 
Särskilda bidrag för föreningar med verksamhet för 
funktionsnedsatta 
Föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta, som följer definitionen och villkoren för den här 
typen av föreningar, stöttas även genom Lokalt aktivitetsbidrag (LOK-stöd) samt verksamhetsbidrag till 
Funktionsrätt Sverige (HSO) 
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LOK-stöd 
Föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta har möjlighet att ansöka om LOK-stöd enligt samma 
regler som ”Förening med verksamhet för barn och unga”. 
All information om bidraget finns samlat under rubriken ”LOK-stöd” på sidan 8 i detta material. 

 

Verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation för organisationer som samlar människor med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga. 

 
Funktionsrätt Sverige får från Tanums kommun ett årligt bidrag till sitt övergripande arbete för 
föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta. 
Tanums kommun ska också tillhandahålla en kontorslokal till Funktionsrätt Sverige. 

 
Bidrag till arrangemang 
Arrangörsbidraget är en möjlighet för ideella arrangörer inom Tanums kommun att anordna 
arrangemang och aktiviteter som skapar ett allsidigt och varierat utbud för kommunens invånare och 
besökare. Nya former av arrangemang och konstellationer prioriteras. 

 
Villkor 
Följande villkor ska vara uppfyllda: 

 
• Arrangemanget ska vara ideellt och äga rum inom Tanums kommun eller vara ett 

samarrangemang mellan flera kommuner. 
• Arrangemanget ska vara offentligt, vilket innebär att allmänheten ska kunna delta utan att behöva 

vara medlemmar i föreningen. 
• Arrangörsbidraget ska sökas innan arrangemanget genomförs. 
• Eventuellt överskott från arrangemanget ska återgå till den ideella verksamheten och redovisas. 
• Senast tre månader efter arrangemanget ska slutredovisning lämnas till barn- och 

utbildningsförvaltningen. 
• I all marknadsföring ska det framgå att Tanum Kultur & Fritid är medarrangör. 
• Vid lokala samhällsarrangemang med flera samverkande föreningar kan stöd sökas genom en av 

dessa för enskild aktivitet som skapar ett mervärde till samhällsarrangemanget. 
• Stöd för arrangemang i samband med kommersiella aktörer (marknad, köpmannaevent o dyl.) 

kan sökas av ideell förening för aktivitet som skapar ett mervärde till arrangemanget/ eventet. 
 

Bidrag 
Kultur och fritidschef fattar beslut om beviljande av medel. 
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Lönebidrag 
Följande riktlinjer gäller för beviljande av lönebidrag. 

 
1. Förening i behov av lönebidragsanställd ska först ha undersökt möjligheten att få hjälp och stöd 

för sitt behov av tjänster genom kommunens ”Föreningspool” som administreras genom 
kommunens Arbetsmarknadsenhet, AME. Se ytterligare information om Föreningspoolen nedan. 

 
2. Lönebidrag kan beviljas förening efter särskild prövning enligt punkt 1 ovan och som har sin 

arbetsplats i Tanums kommun. 
 

3. Vid beslut tas inte hänsyn till i vilken kommun den anställde är bosatt. 
 

4. Lönebidraget är kopplat till person. 
 

5. Förening, som söker lönebidrag för en tjänst som man tidigare erhållit lönebidrag för, ska 
prioriteras förutsatt att verksamheten är av den omfattningen att behov finns. Här görs särskild 
prövning enligt punkt 1, ovan. 

 
6. Förening som haft lönebidrag för någon person vars anställning upphört ska göra en ny ansökan 

inom 6 månader från den tidigare anställningens upphörande, annars upphör denna prioritering. 
 

7. Beviljandet av lönebidrag för nya tjänster kan göras utifrån bedömning av ekonomiskt utrymme 
samt bedömning av föreningens verksamhet och om föreningen redan erhåller lönebidrag för 
någon tjänst. 

 
8. Vid beviljande av bidrag till nya lönebidragstjänster ska föreningar som inte tidigareerhållit 

lönebidrag erbjudas lönebidrag i första hand.  
 
9. Föreningen står för 7 % av lönekostnaden. Lönekostnaden är summan av bruttomånadslön 

och lönebikostnader beräknat utifrån taket för bruttomånadslön. Föreningen står även för 
den lönekostnad som överstiger taket för bruttomånadslön. 
 

10. Taket för bruttomånadslön vid fastställande av lönebidrag följer det statliga. 
 

Bidrag 
Kultur och fritidschef fattar beslut om beviljande av medel. 

 
Föreningspoolen 
Syfte 
Syftet med Föreningspoolen är att hjälpa alla föreningar, oavsett vilken typ av förening det är, med 
enklare arbetsuppgifter så som till exempel gräsklippning, städning, enklare kontorsgöromål med mera 
till ett subventionerat pris från Tanums Kommun. Att få uträttat vissa arbetsuppgifter till ett 
subventionerat pris kan bidra till föreningars möjlighet att leva vidare. Ett antal föreningar brottas med 
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svårigheter att få till ideellt arbete i tillräckligt stor utsträckning och genom att anlita Föreningspoolen 
kan de på så sätt fortsätta bedriva sin verksamhet. 

 
För att anlita Föreningspoolen, kontakta kommunens Arbetsmarknadsenhet. 

 
Övriga bidrag 
Syfte 
Att ge föreningar möjlighet att söka bidrag som inte ryms inom befintliga bidragsnormer. 

 
Villkor: 

• Ansökan skickas till Barn- och utbildningsnämnden och ska ha inkommit till kommunen före 30 
september. 

• Föreningen ska uppfylla allmänna bestämmelser samt uppge total kostnad liksom egeninsats. 
• Ansökan ska göras innan det planerade inköpet har genomförts. 

 
Bidrag 
Kultur och fritidschef fattar beslut om beviljande av medel. 
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