
Föreningsbidrag  
 
För att vara berättigad att söka 
kommunalt föreningsbidrag ska er 
förening vara ideell och 
registrerad i Skinnskattebergs 
kommun. Senast den 31 januari kan 
ni söka föreningsbidrag som stöd 
till de aktiviteter ni planerar och de 
lokalkostnader ni har. Ni söker för 
det som planeras under 2023. 

Tänk på att barn och unga är en 
fortsatt prioriterad grupp och att 
bidragspotten fördelas mellan många 
föreningar, inte minst för lokalstöd. 

När ni skickar in er ansökan är det 
viktigt att alla nödvändiga 
handlingar kommer med. 
Bland annat är en årsplanering med 
tydlig budget är ett måste för att vi 
ska kunna bedöma er ansökan. 

Ansökningar som kommer in för 
sent eller saknar de handlingar som 
efterfrågas är inte berättigad till stöd. 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

För föreningsfrågor 
Veronica Dahlberg 
0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se 

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Aktivitetsbidrag 
 
Kommunalt aktivitetsbidrag kan 
sökas av alla kommunalt 
registrerade föreningar som har en 
planerad barn- och ungdoms-
verksamhet med närvarolista och 
ledare. Här får man en fast bidrags-
summa baserad på antalet deltagare, 
antal träffar och ålder på deltagarna. 

Man söker halvårsvis och sista dag 
att söka för perioden 1 juli - 
31 december är den 15 februari.   
För perioden 1 januari - 30 juni 
söker man senast 15 augusti. 

Tänk på att alltid bifoga närvarolista 
tillsammans med ansöknings-
blanketten så att vi tydligt kan se hur 
många deltagare som var med på 
varje träff, samt vilken ålder det var 
på deltagarna. 

Om ni har några frågor går det bra 
att kontakta Veronica Dahlberg. 
Kontaktuppgifter hittar ni här till 
höger. 
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Repetition är kunskapens moder  

Sista dag att söka förenings-
bidrag är den 31 januari 
2023. 

Sök kommunalt aktivitets-
bidrag senast 15 februari 
2023 för perioden 1 juli till 
31 december. 

All information kring 
bidragen hittar ni på 
www.skinnskatteberg.se/go
ra-och-uppleva

Därför blir det här nyhetsbrevet nästan bara en upprepning av det som gick ut strax före jul. 
Snart kommer sista januari, och med detta sista dag att söka föreningsbidrag för den 
verksamhet ni planerar för 2023. Sista dag att söka aktivitetsbidrag är den 15 februari.

Läs mer här nedanför om vad som gäller för att söka både föreningsbidrag och  
aktivitetsbidrag. Tänk på att ni MÅSTE bifoga en verksamhetsplanering och budget när 
ni söker föreningsbidrag. Utan den kan vi inte göra en bedömning av er ansökan.  

Ansökningsblankett för föreningsbidrag hittar ni här:
https://www.skinnskatteberg.se/app/uploads/2023/01/ansokningsblankett-foreningsbidrag-2023-skrivbar.pdf
Ansökningsblankett för aktivitetsbidrag hittar ni här:
https://www.skinnskatteberg.se/app/uploads/2018/12/aktivitetsstod110124-1.pdf
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Allmänna arvsfonden

Hos Allmänna arvsfonden 
kan man söka pengar för både 
lokaler och projekt. 
Arvsfonden har 4 prioriterade 
målgrupper. 
Barn, ungdomar, 
funktionsnedsatta och äldre. 

Bidrag kan sökas när som 
helst under året, och 
handläggningstiden är ca 4-6 
månader. 

Lokalstöd ges för att bygga något nytt 
så att verksamhet som tidigare inte 
funnits tillgänglig i området ska kunna 
bedrivas. Verksamheten måste vara 
långsiktigt och stödet söks av den som 
ska driva och ansvara för den ny-
startade verksamheten. 
Här kan man få bidrag på upp till 70% 
av kostnaden. 

När det gäller projektstöd så ges detta 
för att utveckla nya metoder, arbetssätt 
eller verksamheter. 
När något saknas eller en ny målgrupp 
ska få möjlighet att vara delaktiga kan 
man söka detta. 
Här kan man få upp till 100% i ekono-
miskt stöd. 

Läs mer på www.arvsfonden.se för att 
se om just er idé skulle kunna få stöd 
från Allmänna arvsfonden! 

RF-SISU Västmanland

För alla idrottsföreningar finns alltid 
många olika slags stöd att söka från 
RF-SISU Västmanland. Med målgrup-
per från de minsta barnen upp till 65 + 
platsar de flesta idéer in under någon 
av de bidragsformer som de erbjuder. 
Stöd ges bland annat för nya lokaler 
eller utvecklande av befintliga, för åter-
start efter pandemitiden eller nyrekry-
tering av medlemmar. 

Gå in på RF-SISUS hemsida på https://
www.rfsisu.se/distrikt/vastmanlandför 
att läsa mer. 

EFTERLYSNING FRÅN SCOUTERNA
Hej alla vuxna i Skinnskatteberg!

Nu vill vi öppna upp scoutverksamhet hos er i Skinnskatteberg. Det kräver barn, men framförallt 
scoutledare. Därför behöver vi dig. Det kanske låter svårt, till och med övermäktigt. Men allt du 
inte kan lär vi dig. 
I Scouterna får barn och unga från alla delar av samhället träffa nya kompisar, uppleva äventyr 
i naturen och engagera sig i vår omvärld. Var och en får chans att utvecklas i en trygg miljö där 
alla får vara sig själva. Scouting är friluftsliv - men också ledarskap, problemlösning, samarbete, 
personlig utveckling, samhällsengagemang och mycket mer. Som ledare har du en avgörande roll i 
att ge fler barn möjligheten till en meningsfull fritid.  

Låter det kul? Intresseanmäl dig här: https://www.scouterna.se/hitta-scoutkar/vastmanlands-lan/skinn-
skatteberg-kommun/skinnskatteberg-var-med-och-starta/ 

Eller maila: startascoutkar@scouterna.se

Grannskapsinitiativet från 
Postkodsstiftelsen 

Ideella organisationer som arbetar på lokal nivå 
kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och 
tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd 
till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stär-
ka gemenskapen mellan människor och bidra till 
ökat välbefinnande och hälsa. Som ideell förening 
eller allmännyttig stiftelse finns möjlighet att söka 
mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra 
projekt i närområdet inom ramen för
Grannskapsinitiativet.  

På https://postkodstiftelsen.se/grann
skapsinitiativet/ kan du läsa mer om 
grannskapsinitiativet, kriterier och 
bedömningsgrunder och även hitta 
ansökningsformulär! 

Tips på andra bidrag föreningar kan söka



Ett kulturliv för alla - teater
EKFAT eller Ett kulturliv för alla – teater är ett 
samarbete mellan regionen och länets kommuner. 
Nätverket finns för att teaterlivet ska få större spridning 
i hela länet och på EKFAT:s möten deltar personer från 
kommunen och civilsamhället. 

En av dem som deltar på dessa möten är Karin 
Sandström från biblioteket. Hon har tillsammans med 
andra framfört förslag på teateruppsättningar de vill ska 
komma till Skinnskatteberg. Den 3 januari till exempel 
kommer familjeföreställningen Cirkus Trattofon till 
Korpen. Det kommer att bli en fartfylld familje-
föreställning som ni inte får missa! 

Om ni har någon i er förening som är det minsta intres-
serad av teater och vill kunna påverka vilka föreställ-
ningar som kommer till byn – kom till nästa EKFAT 
möte som kommer att vara i februari! Hör av dig/er till 
Karin så skickar hon en inbjudan!

Kulturriket i Bergslagen

EKFA - Ett kulturliv för alla 
Ett kulturliv för alla är ett koncept med avsikt att stödja och och komplettera ett rikt 
musik-, teater- och dansutbud i hela Västmanland. Tanken är att alla kommuner ska få 
regionalt stöd för att kunna arrangera konserter och föreställningar med hög kvalité.  
Hos oss i Skinnskattebergs kommun har vi många arrangörer som tillsammans med 
kommunen förser både barn och vuxna med ett spännande utbud. Är just er förening 
intresserade av att bli en av EKFAs arrangörer? 

Ett kulturliv för alla - musik
Snart är det dags att inleda ett nytt år och varför inte 
göra det genom att delta i mötesforumet ”Ett kulturliv 
för alla – musik” (EKFA-musik). 
I detta forum samlas alla föreningar som är 
intresserade av att arrangera konserter och dans-
föreställningar i Skinnskattebergs kommun. 
Föreningar och arrangörer kan söka medel för 
genomförande via EKFA- musik. 

Budgeten som fördelas kommer dels från 
Skinnskattebergs kommun, dels från Västmanlands-
musiken. Huvudregel är att föreningen/arrangören tar 
betalt för entrén vilket innebär att medel inte kan sökas 
till kostnadsfria arrangemang. 
Vidare ska föreningen använda sig av 
Evenemangskalendern för marknadsföringen av 
arrangemanget. 

Är din förening intresserad av att delta? Hör i så fall av 
er till undertecknad så skickar jag en inbjudan till nästa 
möte som är i början av januari.

Birgitta Lövestedt 
Kultur och fritidschef 
0222-51 57 05
birgitta.lovestedt@skinnskatteberg.se

Karin Sandström
Bibliotekspedagog 
0222-51 56 92
karin.sandstrom@skinnskatteberg.se

Tips på andra bidrag föreningar kan söka


