
Stöd till 
invandrarföreningar 

Ändamål
Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till invandrarföreningar genom lokal- 
och verksamhetsbidrag.
Bidragen är avsedda att ge föreningarna möjlighet att bedriva verksamhet 
samt att delvis täcka kostnader för lokaler. 

Villkor
För att få bidrag krävs att
•	 föreningen uppfyller de krav som ställs i allmänna bestämmelser
•	 föreningen har minst 10 medlemmar
•	 lokalerna utnyttjas av föreningsmedlemmarna
•	 regelbunden verksamhet bedrivs i lokalen/anläggningen
•	 lokalen/anläggningen är godkänd av kultur- och fritidsnämnden.  

Vid utökat behov av lokaler måste föreningen ansöka om detta.

Lokalbidrag
Bidragsgrundande för hyrd lokal är kostnader för hyra, uppvärmning, 
vatten samt el. För alla entrébelagda tävlingar samt för andra former av ar-
rangemang utgår inget lokalbidrag.
Förening som hyr lokal för den egna verksamheten kan erhålla bidrag med 
högst 70 % av kostnader, som godkänds av kultur- och fritidsnämnden. 

Subventionerade lokaler 
För sporthallar, skollokaler och andra lokaler som hyrs direkt av kultur- 
och fritidsnämnden (eller annan kommunal nämnd) utgår bidrag i form 
av subventionerad hyra enligt av kultur- och fritidsnämnden (eller annan 
kommunal nämnd) beslutade taxor.

Verksamhetsbidrag
Bidrag kan utgå till föreningens verksamhet. Aktiviteter för barn och 
ungdomar prioriteras.

Ansökan
Sista ansökningsdag bestäms av kultur- och fritidsnämnden. 
Ansökan avser bidrag för kostnader under senaste verksamhetsåret. 
Se vidare allmänna bestämmelser.
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Övergripande mål för kultur- och 
fritidsnämndens bidragsgivning
”Kalmar kommun är en gränsöverskridande, öppen och demokra-
tisk mötesplats där kultur- och fritidssektorn är en av de samhälls-
sektorer som ger invånarna hög livskvalitet.
I Kalmar kommun känner varje invånare att det finns möjligheter 
för allsidig utveckling. Verksamheten  inom kultur- och fritidssek-
torn spelar en viktig roll genom att den dels skapar förutsättningar 
för ett rikt kultur- och fritidsliv, dels är en frivillig och allmän skola 
för demokrati och samarbete. Kommunen präglas av öppenhet och 
demokrati och fungerar som en mötesplats där erfarenheter kan by-
tas och kreativiteten flöda utan onödiga begränsningar. Därigenom 
höjer vi gemensamt livskvaliteten hos oss själva och hos varandra.”
   Kultur- och fritidsnämndens vision 2004
 
Bidragen ska vara ett stöd till föreningslivets verksamhet och avser att
•	 skapa förutsättningar för att olika kulturella uttryck och fritids-

former kan komma till stånd
•	 bidra till en ökad aktivitet bland barn och ungdomar och upp-

muntra ungdomars engagemang och initiativkraft
•	 befrämja att flickor och pojkar kan bedriva kultur- och fritids-

aktiviteter på lika villkor
•	 särskilt stödja verksamheter med syfte att ge barn och ungdomar 

insyn i flera olika aktiviteter och motverka alltför tidig specialisering 
•	 stimulera föreningars utbildning av ledare
•	 stärka integration samt motverka rasism och främlingsfientlighet
•	 endast stödja föreningar som bedriver verksamhet som vilar på 

demokratiska grunder och värderingar 
•	 medverka till ökad samverkan mellan generationerna
•	 stödja nyskapande och utvecklande föreningsprojekt
•	 sprida aktiviteter till olika delar av kommunen
•	 stödja föreningslivets anläggningar och erbjuda subventionerade 

verksamhetslokaler
•	 stödja drogförebyggande insatser.

Allmänna bestämmelser
Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen ut bidrag till föreningar, 
som har sitt säte i Kalmar kommun och bedriver verksamhet inom 
kultur- och fritidsområdet och som uppfyller de allmänna bestäm-
melserna samt bestämmelserna för respektive bidragskategori. 
Bidraget täcker endast en del av de kostnader som bidrag söks för. 
Medlemmarna i bidragsberättigad förening måste därför själva 
genom medlemsavgifter och egna arbetsinsatser stödja föreningens 
verksamhet. Bidragens storlek är beroende av det belopp som kom-
munfullmäktige årligen anvisar kultur- och fritidsnämnden. Även 
om föreningen inte helt uppfyller de allmänna bestämmelserna kan 
föreningen erhålla bidrag om kultur- och fritidsnämnden bedömer 
verksamheten som angelägen.

Bidragsberättigad förening
Ekonomiskt stöd kan utgå till förening som
•	 bedriver en ideell verksamhet i enlighet med det fastställda 

kultur- och fritidspolitiska programmet
•	 präglas av demokratiska värderingar och är öppen för alla
•	 har stadgar som godkänts av föreningens årsmöte, för medlemsma-

trikel, valt styrelse samt varit verksam under minst sex månader 
•	 bedriver kontinuerlig verksamhet

•	 har minst 10 aktiva medlemmar - som aktiv medlem räknas inte 
bingospelare, dansdeltagare, supportermedlem eller liknande

•	 årligen tar ut medlemsavgift av lägst 50 kronor/medlem
•	 uppfyller bestämmelserna för respektive bidragskategori
•	 är ansluten till en riksorganisation inom sitt verksamhetsområde 
•	 eventuella undantag om riksorganisationstillhörighet behandlas 

av kultur- och fritidsnämnden.

Ej bidragsberättigad förening
Ekonomiskt bidrag utgår inte till
•	 ekonomisk förening eller ideell förening som genom sin verk-

samhet kan anses vara ekonomisk förening

Granskning och bidragstilldelning
Förening som får bidrag är skyldig att ge kultur- och fritidsnämnden 
insyn för att medge kontroll av verksamheten. Oriktiga uppgifter i 
bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar 
kommande års bidrag samt medför återbetalningsskyldighet. 
Försummelse gällande betalning av hyror eller avgifter medför att kul-
tur- och fritidsnämnden kan besluta att föreningen inte längre ska vara 
bidragsberättigad alternativt avstängas från vidare förhyrning av lokaler.

Följande handlingar skall ärligen lämnas efter årsmötet:
•	 Senaste årsmötesprotokoll
•	 Verksamhetsberättelse 
•	 Balans- och resultaträkning 
•	 Revisionsberättelse
•	 Sammanställning av föreningens planerade verksamhet
•	 Registerblankett med uppdaterade föreningsuppgifter, uppgifter 

om medlemsantal mm
•	 Kopia på hyreskontrakt och styrkta verifikationer.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om bidragens storlek 
och omfattningen av föreningarnas verksamhet. Ingen förening 
garanteras automatiskt bidrag. 

Ansökan
Ansökan om bidrag lämnas av föreningens huvudstyrelse på blanket-
ter som tillhandahålls av kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan 
ska vara underskriven av behörig firmatecknare. För sent inkom-
men eller ofullständigt ifylld ansökningshandling kommer inte att 
behandlas. 
Dispens kan lämnas om föreningen ansöker om detta skriftligt, 
senast sista ansökningsdag. 
Till ansökan ska lämnas de handlingar som anges på respektive 
ansökningsblankett.

Bidrag utbetalas till föreningens postgiro- eller bankkonto.

Nybildad förening
Föreningsuppgifter lämnas på särskild blankett i samband med 
föreningens bildande. 

För registrering av ny förening krävs att föreningen lämnar: 
•	 protokoll från bildande möte
•	 stadgar
•	 medlemsmatrikel 
•	 presentation av föreningens verksamhet. 

För att underlätta för nybildad förening att driva verksamhet under 
de sex första månaderna kan startbidrag lämnas. 
Se särskilt informationsblad.


