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 Till föreningar i Åmåls kommun - föreningar med ungdomsverksamhet, 

föreningar för funktionshindrade samt övriga vuxenföreningar 

  
 (Bidrag till kulturföreningar administreras av kulturenheten i Åmåls komun). 

 

 Regler för teknik- och fritidsnämndens bidragsgivning 

 

 HUR MAN ANSÖKER OM BIDRAG 
  

 Startbidrag  

 Nystartade föreningar kan ansöka om startbidrag, f n 1 000 kr. 

 Ansökan om startbidrag inlämnas vid den nya föreningens/organisationens etablering, 

 se regler för startbidrag. 

 Särskild ansökningsblankett finns hos teknik- och fritidsförvaltningen, Norrtull eller via 

www.amal.se 

 

 Verksamhetsbidrag 
 Ansökan om verksamhetsbidrag skall inlämnas varje år, senast den 31 mars, på 

 blankett som tillhandahålls av samhällsbyggnadskansliet eller via www.amal.se  

  

Ansökan skall åtföljas av: 

 verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

 bokslut för föregående verksamhetsår 

 revisionsberättelse 

 sammanställningslista över förda närvarokort föregående verksamhetsår enligt de  

statliga reglerna för aktivitetsstöd. Närvarokort och sammanställningslistor kan hämtas 

hem via www.rf.se  (avser endast föreningar med ungdomsverksamhet). 

 

Sammanställningslistor över förda närvarokort, avseende föregående års aktiviteter, skall 

inlämnas vid ett tillfälle under året, den 31 mars.  

 

Utbildningsbidrag 

Utbildningsbidrag söks på särskild blankett, som tillhandahålls av samhällsbyggnads- 

kansliet eller via www.amal.se  Se särskilda regler för utbildningsbidrag. 

 

För all bidragsgivning inom Åmåls kommun som administreras via teknik- och 

fritidsförvaltningen Säffle-Åmål gäller följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amal.se/
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ALLMÄNNA REGLER: 
 

GENERELLT 

 

1. Kommunala bidrag till föreningar/organisationer inom Åmåls kommun är 

 avsedda att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmar i bidragsberättigade 

 organisationer måste därför själva på olika sätt stödja organisationens ekonomi. 

 Bidragen avses endast täcka del av total kostnad, för vilka bidrag söks. 

 

2. Bidragssökande organisation skall ha sådan stabilitet och omfattning att kommunalt 

stöd är motiverat. Föreningar med ungdomsverksamhet skall dessutom ha en 

inriktning, som kan anses vara positiv för ungdomens fostran och utveckling. 

 

BIDRAGSBERÄTTIGADE ORGANISATIONER 

 

1. Bidrag kan beviljas till inom Åmåls kommun verksam lokal organisation med 

 egen styrelse och kassaförvaltning, dock ej till distriktsorganisation eller annan 

 regional samarbetsorganisation. 

 

2. För att erhålla bidrag skall organisationen ha antagit stadgar, valt styrelse samt 

 ha varit verksam under minst 6 månader (särskilda regler för startbidrag). 

 

3. Vad avser föreningar med ungdomsverksamhet utgör beviljat bidrag stöd för 

 föreningens aktiva medlemmar, vilka är i åldern 5-25 år. Merparten av dessa  

 skall vara bosatta inom Åmåls kommun. 

 

4. Bidrag skall sökas av styrelsen, samt vid flersektionsförening gemensamt av  

 dess huvudstyrelse och vara underskriven av dess ordförande, kassör, sekreterare 

 och revisor. 

 

5. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och kommunens revisorer äger rätt att efter 

anmodan ta del av aktivitetsrapporter (närvarokort) och övriga handlingar som styrker 

ungdomsverksamhetens omfattning för bidragssökande förening, innan 

 ansökningshandling behandlas. 

 

 

ICKE BIDRAGSBERÄTTIGADE ORGANISATIONER 

Bidrag utgår ej till: 

 skolförening 

 organisation eller idrottsförening vid företag, industri el likn, där medlemmar 

anses kollektivt anställda. 

 

 

ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET 

1. Tilldelat, men ej utnyttjat bidrag, medför skyldighet för organisationen att 

 utan dröjsmål returnera bidraget till kommunen. 

2. Felaktigt använda bidrag kan medföra återbetalningsskyldighet för organisationen. 

 

BESLUTSFATTANDE 

Fråga huruvida bidragsansökan är att hänföra till teknik- och fritidsnämnden Säffle-

Åmål eller ej avgörs av teknik- och fritidsnämnden. 

 

 

 


