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1. Syfte och mål   
I december 2017 antogs kultur- och fritidsstrategier i Strömstads kommun som anger 
framtida inriktning för arbetet med kultur och fritid i Strömstad. Kulturstrategin och 
fritidsstrategin ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 – En 
internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. 

I visionen går att läsa att 2030 är Strömstad en mötesplats för natur- och kulturupplevelser.  
Natur- och kulturarvet är vårt signum och grunden för vår attraktivitet. En inbjudande 
stadskärna är samlingspunkt för en mångfald av kulturella uttryck. Vi är kända för 
högkvalitativa kulturevenemang. Föreningslivet speglar den mångfald som finns i 
lokalsamhället.  
 
1.1 Långsiktiga mål 

 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av 
mötesplatser 

 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang 
 
Föreningsstödet är viktigt för föreningslivet och utgörs framförallt av subventionerade 
lokaler, ekonomiska bidrag samt professionellt bollplank när det till exempel kommer till 
genomförandet av olika evenemang som berikar Strömstad på både kultur- och fritidssidan.  

Syftet med förenings- och arrangörsstödet på kultursidan är att främja så många olika 
kulturella uttryck som möjligt, jobba med både bredd- och spetskultur samt nå en rad olika 
och nya målgrupper.  

Syftet med föreningsstödet till föreningar inom fritid är att skapa gynnsamma 
förutsättningar för föreningarna att nå sina mål samt stimulera alla kommunens invånare till 
ett mer och längre aktivt liv i rörelse. 
För att erhålla föreningsstöd eller arrangörsstöd förutsätts att arrangören/föreningen 
noggrant arbetat fram en verksamhetsplan som innehåller budget och målgruppstänk. 
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1.2 Fokus på barn och unga 
 
1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Strömstads kommun vill främja kultur- 
och fritidsevenemang som riktar sig till barn och unga. 

Strömstads kommun arbetar för att öka ungdomarnas delaktighet inom kultur- och 
fritidsområdet, både vad gäller utövandet och i utbudet bland annat i och med införandet av 
en ”ungdomspott” med medel specifikt sökbara för barn och unga. Det pågår idag ett nära 
samarbete mellan områdena kultur, fritid och folkhälsa inom kommunen.  

I samband med att de nya riktlinjerna träder i kraft 1 januari 2020 så 
uppdateras också mallen för ansökan på Strömstads kommuns hemsida.  
 

1.3 Ansökningsmallar 
 
Här finner du ansökningsmallar till ekonomiska stöd inom kultur och fritid: 
 
http://stromstad.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendieransokan 
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2. Ekonomiska stöd till kultur- och fritidsföreningar 
 

Strömstads kommun stödjer det ideella föreningslivet för att: 

 Föreningarna lämnar väsentliga bidrag till förverkligandet av ett gott liv för invånarna 
– till att människor får ökade möjligheter att trivas och utvecklas.  

 Föreningarna är också till nytta för Strömstad genom att kommunen blir attraktivare 
att bo i och flytta till. 

 Föreningarna bidrar till en stärkt folkhälsa genom att stimulera till livslång fysisk, 
mental, kulturell och social aktivitet. 

 Föreningarna har möjlighet att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.  
 Föreningarna har möjlighet att främja integration.  
 Föreningarna ger människor kunskaper om och erfarenheter av demokratiska 

arbetsformer.  
 
 

2.1 Allmänna grunder för bidrag 

 Kommunalt bidrag eller stöd för arrangemang kan sökas av föreningar eller 
organisationer (dock ej politiska partier eller företag) vilka skapar respekt för de olika 
värderingar som präglar den svenska demokratin.  

 Bidragsberättigad förening ska vara öppen för alla kommuninvånare. Politiska 
föreningar, religiösa föreningar, ekonomiska föreningar, elevföreningar, 
stödföreningar och liknande har ej rätt till bidrag.  

 De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska 
därför själva bidra till föreningens ekonomi genom erläggande av skälig 
medlemsavgift. Kommunstyrelsen har tidigare fastställt en lägsta medlemsavgift för 
förening som vill erhålla bidrag för närvarande 50 kr/medlem och år. För att räknas 
som bidragsberättigad medlem ska medlemmen vara individuellt ansluten och 
upptagen i föreningens medlemsförteckning. 
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2.2 Krav 

En lokal förening/organisation ska ha: 

 Ett organisationsnummer 
 Vara verksam inom kultur- eller fritidsområdet 
 En målinriktad ideell verksamhet 
 Bankgiro, plusgiro eller bankkonto 
 Föreningen ska ha verksamhet som är ideell, ha organisatorisk fasthet, stadgar, 

medlemsmatrikel samt vald styrelse som ansvarar för verksamheten. 

 Bidragsberättigad förening måste föra en medlemsförteckning med namn, födelseår, 
adress samt uppgift om medlemsavgiften är erlagd. 

 Samtliga föreningar som får arrangörsstöd ska ha med en specifik logotyp i sin 
marknadsföring - ”Med stöd av Strömstads kommun”. 

 Om föreningen upphör eller missbrukar bidraget kan kommunen kräva återbetalning 
av erhållna bidrag. 

 Förening, som mottager bidrag, godkänner samtidigt att kommunen har rätt att 
granska föreningens räkenskaper och övrig förvaltning.  

 Bidragsberättigad organisation uppmanas att genom informationsaktiviteter till sina 
medlemmar medverka till att minska skadeverkningarna som kan uppstå genom bruk 
av alkohol, narkotika och tobak.  

 Arrangörsstöden ska återrapporteras efter genomfört evenemang genom ett 
formulär på Strömstad kommuns hemsida senast två månader efter avslutat 
evenemang.  
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3. Arrangörsstöd till kulturföreningar & ideella aktörer 
 
Arrangörsstöd till föreningar inom kulturområdet går att söka två gånger per år. Dessa 
ansökningsperioder meddelas på kommunens hemsida. Strömstads kommun stöttar ideella 
arrangörer av kulturevenemang, både föreningar, enskild person eller grupper av människor. 
Vi uppmanar särskilt sökanden till samverkan med föreningar, studieförbund och regionala 
finansiärer. Medlen beviljas utifrån nedan anvisade kriterier samt utifrån befintlig budget. 
Företagare som söker sponsormedel för kommersiella evenemang kan inte söka 
föreningsstöd.  

 

3.1 Ansökan 

I ansökan ska detta tydligt framgå/bifogas: 

 Syfte med evenemanget/aktiviteten – kort presentation av upplägg, genomförande 
och när i tid evenemanget ska äga rum. 

 Målgrupp – Till vem eller vilka riktar sig verksamheten/arrangemanget. 
 Uppskattat antal deltagare/besökare. 
 Ekonomi  – Det ska tydligt framgå hur budgeten för verksamheten/arrangemanget 

ser ut. Det är av stor vikt att föreningen förutom bidraget från Strömstads kommun 
finner finansiering från andra håll.  

 En kopia på föreningens stadgar samt verksamhetsberättelse/annat som beskriver 
föreningens verksamhet. 

 

3.2 Återrapportering 

 Efter avslutat evenemang eller när pengarna erhållits och bidragit till verksamheten 
ska en redogörelse över uppnått resultat inlämnas till Strömstads kommun inom två 
månader efter avslutat evenemang. Återrapporteringen fylls i webformuläret på 
samma sätt som när ansökan gjordes. Om inte detta görs kan kommunen kräva 
återbetalning av utbetalat stöd.  
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3.3 Marknadsföring 

Strömstads kommuns logga ”Med stöd av Strömstads kommun” ska finnas med på all 
marknadsföring för projektet, denna logotype kommer att finnas tillgänglig på kommunens 
webbsida, under fliken Uppleva och Göra.  

Ideella föreningar, kommersiella aktörer och offentliga organisationer har möjlighet att 
kostnadsfritt presentera evenemang i en webbkalender på Strömstads kommuns och 
Västsvenska Turistrådets webbplatser. Fyll i formuläret här: 

https://www.vastsverige.com/stromstad/evenemangsarrangor/ 

Skicka också gärna ett mejl till kommunens kulturansvarig som kan hjälpa till att sprida 
evenemanget: tove.meyer@stromstad.se  

Ta gärna kontakt med Infocenter som också kan hjälpa till att sprida evenemanget digitalt: 
infocenter@stromstad.se  

 
3.4 Lån av lokaler 
 
I vissa fall kan Strömstads kommun istället för ett ekonomiskt bidrag erbjuda lån av lokaler 
utan kostnad. Detta stöd ska ses som likvärdigt ett ekonomiskt bidrag.  
 

3.5 Enskilda näringsidkare 
 

Kommunallagen begränsar kommunens möjligheter att ge stöd till enskilda näringsidkare, 
detta får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. Därför kan inte ekonomiskt 
stöd/föreningsstöd ges till kommersiella aktörer och företag (Kommunallagen, 2 kap, 7§). 
Det finns andra stöd att söka för företag hos bla. Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, 
Tillväxtverket samt andra stiftelser och fonder. I vissa fall kan samarrangemang ske mellan 
näringslivet och kommunen, men då utgår inte något arrangörsstöd.  
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4. Bidrag till samlingslokaler 
 
Bidrag kan sökas av en förening som driver en samlingslokal såsom en bygdegård eller 
hembygdsgård. I ansökan ska framgå vilka kostnader och intäkter föreningen har och 
årsredovisning ska bifogas. Det ska också framgå om föreningen ämnat göra ytterligare 
investeringar och förbättringar av fastigheten. 

Ansökan är öppen hela året.  

 

5. Bidrag till studieförbund 
 
Bidrag till aktiva studieförbund betalas ut varje år enligt en fördelningsnyckel framtagen av 
Västra Götalands Bildningsförbund (VGB). Studieförbundens bidrag baseras på tidigare års 
verksamhet i kommunen. Förbunden behöver alltså inte söka om pengarna utan statistik 
hämtas direkt från VGB. Studieförbunden ska dock i början av varje år skicka in 
årsredovisning och verksamhetsberättelse till kommunen för att erhålla stöd.  

Bidraget betalas ut under första halvan av året. Läs mer på Västra Götalands 
bildningsförbunds hemsida www.vgb.nu 

 

6. Grundbidrag till kultur- eller fritidsförening 
 

Grundbidrag utgår enligt följande:  
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem. 
Bidrag för medlemmar 0-20 år: Helt belopp/medlem. För närvarande 25:-. 
Bidrag för medlemmar 21 år och äldre: 
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem. 
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem. 
Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående verksamhetsår. 



 

 

 

 
 
 
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 

 
 

Datum 2019-10-25 
Sida 10 (11) 

7. Startbidrag till ny kultur- eller fritidsförening  
 

Som nyregistrerad förening i kommunen utgår 1000 kronor i startbidrag. Bidraget kan enbart 
erhållas en gång och lista på aktiva medlemmar ska skickas in till kommunen tillsammans 
med årsmötesprotokollet. 

 

8. Föreningsbidrag till fritidsförening 
 

8.1 Anläggningsbidrag 

Föreningsstödet ska bygga på en modell som skapar förutsättningar för de föreningar som 
driver sina egna anläggningar att klara sitt uppdrag. 

Anläggningsbidraget bygger på de driftskostnader som vi gemensamt kommer överens om 
minus de förmåner föreningen eventuellt har i form av gratis arrende eller andra 
subventioner. Sedan görs en bedömning av verksamheten där om verksamheten är bra ett 
driftsbidrag på 50 % utbetalas av de driftskostnader som man kommit överens om samt 
minus de förmåner man haft. Skulle så vara fallet att verksamheten inte håller måttet 
minskar procentsatsen eller uteblir helt. 

Anläggningsbidraget kan också vara av investeringskaraktär och i de fallen bedöms de 
individuellt. 

8.2 Arrangörsbidrag och föreningsstöd 
 
Arrangörsbidraget kan handla om rena arrangemang eller pröva på verksamhet, 
föreningsutveckling, ledarutbildning/rekrytering eller nytänkande. 
 
Föreningsstödet kan också vara ett uppdragsbaserat åtagande som styrs i form av avtal. 
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9. Ungdomspott för kultur- och fritidsarrangemang 
 

 
 
För att öka barn och ungas delaktighet och möjlighet att påverka vad som händer i vår 
kommun ger vi från 1 november 2019 alla barn och unga upp till 20 år i Strömstads kommun 
chansen att ta del av 50 000 kronor till olika projektidéer. Ungdomspotten är en summa 
pengar som barn och unga kan ta del av. Dessa pengar kan användas till roliga, spännande, 
kreativa projekt och arrangemang som drivs av barn och unga! 

9.1 Kriterier 

 Alla barn och unga upp till 20 år som bor eller verkar i Strömstads kommun kan 
ansöka. 

 Projektet måste vara alkohol- och drogfritt. 
 Ni måste vara minst 3 personer i projektgruppen. 
 Ansökan ska komma in senast 3 veckor innan planerad aktivitet om ansökt summa 

inte överstiger 5000 kr. 
 Ansöker ni om en summa överstigande 5000 kr behöver ni skicka in ansökan 4 veckor 

innan planerad aktivitet. 
 Projektet ska gynna fler än de som söker. 
 Är ni som söker under 15 år behöver ni ha en vuxen kontaktperson.  
 Överstiger er projektbudget 10 000 kronor i utgifter vill vi träffa er för att diskutera 

möjligheter till fler medfinansiärer. 
 Strömstads kommuns logga ”Med stöd av Strömstads kommun” ska finnas med på all 

marknadsföring för projektet. 
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