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Orsa kommun 
Ansökan om föreningsbidrag 

Ankomststämpel 

Allmänna och ideella föreningar som är verksamma i Orsa och uppfyller de övergripande kraven kan få ekonomisk 
stöd av Orsa kommun (de övergripande kraven finner du på nästa sida). 
 
För att bidrag ska kunna erhållas ska föreningen kunna visa att man arbetar aktivt för jämställdhet, samt har antagit 
regler mot droger och mobbing. Föreningarna måste också ansluta sig till kommunens policy för mänskliga 
rättigheter. 
 
För att ansökan skall kunna tas upp till prövning är det mycket viktigt att till denna ansökan bifoga följande 
dokument/information: 
• Beskrivning av vilket ändamål bidrag ska användas till.  
• Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse för senaste året. 
• Handlingar som visa att man arbetar aktivt för jämställdhet, samt 

att föreningen har antagit regler mot droger och mobbing, samt 
att föreningen anslutit sig till kommunens policy för mänskliga rättigheter. 

 
Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april det år ansökan gäller. 

 
Föreningens namn:   

Uppgiftslämnare/kontaktperson: 
 
 

Telefonnummer E-postadress: 

Ordförande: Telefonnummer E-postadress: 

Kassör: Telefonnummer E-postadress: 

 

Ansökan avser:  

□ Föreningsstöd till ideella föreningar med socialt engagemang på programmet  

□ Föreningsstöd till pensionärsföreningar och handikappföreningar 

□ Integrationsbidrag 

□ Föreningsstöd till kulturföreningar  
 
Förklaring till ovan angivna områden som går att söka bidrag för finns på nästa sida. 
OBS: Ett kryss skall anges enligt ovan, för det område som ansökan avser. 
 
 
Bidrag för budgetår: Sökt belopp: 

Postgiro: Bankgiro: 
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Datum Namnteckning firmatecknare: 

Datum Namnteckning kassör: 

 

 

FYLLS I AV ORSA KOMMUN 

Ansökan skickad till Kommunstyrelsen  □  Fritidsförvaltningen  □ 
 
Beslut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om behandling av personuppgifter 
Orsa kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom 
nämndens verksamhetsområde.  
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och 
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.  
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer 
information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson. 
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se 
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Dessa bidrag kan sökas på denna blankett:  
 
Föreningsstöd till ideella föreningar med socialt engagemang på programmet  
Beslutas av kommunstyrelsen. Bereds av socialnämnden. Ansökan inlämnad senast 30 april.  
 
Kan sökas av ideella föreningar med socialt engagemang på sitt program och är ett viktigt 
komplement till Socialnämndens egna insatser för särskilt utsatta grupper. Stöd-, råd- och 
hjälpverksamhet för brottsoffer, missbrukare, barn och ungdomar i riskzon samt kvinnor i utsatta 
situationer. Organisationen ska bidra till utveckling, normalisering och integrering i samhället. 
Exempel på föreningar är Brottsofferjouren och Kvinnojouren.  
Kvinnojour och Brottsofferjour stöds med ett för varje år bestämt belopp per invånare.  
Grundbidrag=bidrag som enbart grundar sig på antal medlemmar kan ej längre sökas.  
Senast den 31 december ska årligen redovisas på vilket sätt bidrag använts. I 
verksamhetsplanen finns också utvärdering angiven. Kommunen har rätt att återkräva utbetalt 
bidrag om årsresultatet visar att bidrag utbetalats felaktigt. Handlingar som behövs för kontroll av 
hur bidrag använts ska ställas till kommunens förfogande.  
 
Föreningsstöd till pensionärsföreningar och handikappföreningar  
Beslutas av kommunstyrelsen. Bereds av socialnämnden. Ansökan inlämnad senast 30 april.  
 
Dessa föreningar ska med sin verksamhet vara en del av de samhälleliga positiva aktiviteter som 
ökar äldres respektive fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta personers välbefinnande och 
livskvalitet genom både fysiska och mentala aktiviteter samt social gemenskap och stöd. För att 
kunna söka bidrag ska föreningen ha samtliga nedanstående inslag:  
- Fysiska aktiviteter  
- Social gemenskap och stöd för att förhindra social isolering – framförallt äldre som har ett glest 
socialt nätverk  
- Kulturella aktiviteter som också är öppna för boende på servicehus  
 
Gruppaktivitetsbidrag kan utgå till föreningen. Bidraget tilldelas utifrån befintlig budgetram. 
Aktiviteten ska pågå i en timme med minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare per 
sammankomst. Närvaroförteckning ska föras på deltagarna.  
Bidrag till lokaler kan utgå till föreningar med egna eller förhyrda lokaler som används i 
verksamheten och som redovisar kostnader för dessa. Bidrag kan utgå för hyra, el, vatten, avlopp 
och fastighetsförsäkring:  
- med 25 % av verifierbara kostnader för hyrd lokal eller högst 20 000 kr/år.  
- med 60 % av verifierbara kostnader för egen lokal eller högst 20 000 kr/år.  
Bidrag utgår ej för reparation eller underhåll av fastighet.  
Grundbidrag=bidrag som enbart grundar sig på antal medlemmar kan ej längre sökas.  
 
Integrationsbidrag  
Beslutas av kommunstyrelsen. Ansökan inlämnad senast 30 april.  
 
Bidrag kan beviljas ideella föreningar, som genomför integrationsbefrämjande åtgärder. Bidrag 
kan beviljas för insatser som görs med syfte att medvetet arbeta med fokus på att bryta 
utanförskap och öka integrationen mellan barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund. 
Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för aktiviteter som utvecklar 
goda relationer både mellan individer och mellan etniska grupper. Samverkan mellan 
organisationer prioriteras, liksom aktiviteter som ökar invandrares möjligheter att delta i den 
demokratiska processen.  
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Bidrag kan inte beviljas till:  
- Ordinarie verksamhet  
- Bidrag till enskilda personer  
- Fasta anställningar  
- Hyreskostnader för egna lokaler  
- Investeringar/inventarier  
- Studiecirkelverksamhet  
 
Föreningen ska bedriva ideell verksamhet inom Orsa kommun. Bidrag kan endast ges en gång 
per förening och år. Ett projekt kan endast beviljas bidrag en gång. Utveckling av nya idéer och 
arbetssätt prioriteras, likaså samarbete mellan föreningslivet, skolan/förskolan och andra 
myndigheter och organisationer. Kommunstyrelsen kräver utvärderingar från samtliga projekt, 
som får beviljat integrationsbidrag.  
 
Föreningsstöd till kulturföreningar  
Beslutas av kommunstyrelsen. Bereds av kulturutskottet. Ansökan inlämnad senast 30 april. 
 
Kan sökas av ideella föreningar med kulturaktiviteter på programmet. Föreningen ska bidra till att 
bredda utbudet av det lokala kulturlivet samt främja kulturverksamhet till barn och ungdom. Som 
exempel på föreningar kan nämnas både arrangerande och producerande föreningar som 
musikföreningar, konstföreningar etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


