
Särskilt	föreningsbidrag	för	inkluderande	
verksamhet	2018‐2019	
	
Säters kommun har avsatt 200 000 kronor för ett tidsbegränsat särskilt föreningsbidrag för utvecklingen av 
ett mer inkluderande samhälle. 
 
Föreningar med verksamhet i Säter kan ansöka om bidrag under perioden 15 februari – 31 mars, 2018. 
Ansökningar kan ske via webben eller på pappersblankett. 
 
Utlysningen välkomnar särskilt nya föreningar och samarbeten mellan föreningar. 
 
Det särskilda bidraget är ett komplement till det ordinarie föreningsbidraget. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelningen 22 maj, 2018 och utbetalningarna sker i samband med 
beslut. 
 
Pengarna redovisas enligt gängse normer efter avslutad projektperiod. Föreningar som inte kan redovisa 
att medlen använts enligt ansökan, eller motivera avvikelsen, riskerar att bli återbetalningsskyldiga. 
 

Inkluderande	verksamhet	
Inkluderande verksamhet syftar till att fler människor ska känna sig trygga, respekterade och delaktiga i 
föreningslivet och lokalsamhället. Det finns olika vägar till större inkludering: Separatistiska aktiviteter, 
utvidgade målgrupper, gränsöverskridande aktiviteter och evenemang som utförs av och/eller riktar sig till 
målgrupper som inte vanligtvis deltar, och fadderverksamhet. Nedan beskrivs vad som menas med de 
olika vägarna. Se vad som passar just din förening. Och tänk på att alla exempel bara är exempel. 
 
1. Separatistiska aktiviteter 
Separatistiska aktiviteter innebär att målgrupper som har svårt att få tillgång till aktiviteter på jämlik nivå 
får bidrag för att göra sådant de inte har haft möjlighet att göra, eller vara där de tidigare inte kunna vara. 
Separatism utgår från diskrimineringsgrunderna. Kvinnor/tjejer, funktionsnedsatta och icke-vita är 
exempel på grupper som ibland har känt att de behöver organisera sig enskilt för att känna sig jämlika och 
jämställda. 
 
Föreningar som till sin natur är separatistiska, exempelvis kvinnoföreningar, manskörer eller kvinnokörer, 
kill- eller tjejlag, kan inte ansöka om bidrag för separatistiska aktiviteter till sin ordinarie verksamhet. 
Däremot kan de söka i andra kategorier. 
 
Exempel på separatistiska aktiviteter: 
Kill- och tjejforum/mans- och kvinnogrupper som arbetar med jämställdhetsperspektiv. 
Utrikesfödda pensionärer som vill hitta en gemenskap och ett aktivt medborgarskap, fast på sina egna 
språk. 
Unga med psykisk ohälsa/neuropsykiatriska funktionshinder som vill träna i egen grupp på sitt sätt. 
 
Exempel på vad föreningen kan söka stöd för: 
Hyra av lokal eller viss utrustning. 
Kartläggning av behov för anpassning för att målgruppen ska känna sig mer inkluderade i en förening eller 
samhällslivet. 
Studiematerial. 
 
2. Utvidgade målgrupper 
För att en förening ska kunna ta hand om och bevara medlemmar från nya målgrupper kan det krävas lite 
extra insatser av medlemmar/ledare; mer eller annorlunda utrustning; eller att föreningen gör en medveten 
ansträngning för att anpassa sig så att fler känner sig hemma. 
 



Exempel på vad föreningen kan söka stöd för: 
Stöd för att anpassa verksamheten till nya medlemmar. 
 
Stöd för att anpassa styrelsearbetet till nya medlemmar. 
 
3. Gränsöverskridande verksamhetsutveckling 
Innebär att verksamheten inkluderar nya perspektiv. Till exempel att en förening erbjuder läxhjälp, extra 
svenska, normkritik eller källkritik, parallellt med sina vanliga aktiviteter. 
 
Exempel på vad föreningen kan söka stöd för: 
Utbildning av ledare. 
Utbildningsmaterial. 
 
4. Evenemang 
Innebär konsert, utställning, föreställning eller liknande, som utförs av och/eller riktar sig till grupper som 
inte brukar vara med. 
 
Exempel på vad föreningen kan söka stöd för: 
Bidrag till hyra av lokal eller viss utrustning 
Förbrukningsmaterial 
Ledare 
 
5. Fadderskap 
En förening med lång föreningsvana kan hjälpa en ny förening att komma igång eller att hålla igång. 
Exempel på vad föreningen kan söka för: 
Föreningen kan söka ersättning för nedlagda timmar, med ett tak 15 timmar per hjälpt förening. 

	
Föreningar	som	kan	söka	särskilt	riktade	medel	för	
inkluderande	verksamhet	
Föreningar som uppfyller Säter kommuns riktlinjer för föreningsbidrag är välkomna att söka. 
 
Riktlinjer för föreningsbidrag 
A. Föreningens verksamhet skall bedrivas med vedertagna, demokratiska metoder 
B. Föreningen skall vara öppen för var och en som önskar medlemskap och som accepterar 
föreningens mål och verksamhet 
C. Föreningen skall bedriva en verksamhet som främjar en sund fysisk och psykisk utveckling hos 
medlemmarna och som stärker respekten för människovärdet. 
D. Verksamheten får inte ha inslag av köns- eller rasdiskriminering 
E. Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna 
prestationshöjande medel. 
F. I de fall en förening bedriver verksamhet i flera kommuner, får föreningen i bidragshänseende 
endast tillgodoräkna sig bidrag för de medlemmar som är bosatta i Säters kommun. Vidare får 
endast aktiviteter som bedrivs inom Säters kommun räknas som underlag i den kommunala 
bidragsansökan. 
 
Nystartade föreningar 
Om en grupp människor vill ta tillfället i akt att sjösätta sin idé eller finna sin organisationsform gäller 
följande: 
 
Föreningen måste ha verksamhet i Säter. 
Föreningen måste arbeta enligt demokratiska principer och utgå från alla människors lika värde och 
rättigheter. 
Föreningen måste ha en styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare. 
Föreningen måste ha ett organisationsnummer och föreningskonto. 



Föreningen måste ha en aktivitetsplan. 
Föreningen måste visa hur den ska locka medlemmar. 
Om en nystartad förening utan medlemmar blir beviljad bidrag kommer uppföljningarna att vara tätare 
och utbetalningarna ske med mindre summor åt gången. 
 
Religiösa föreningar 
Religiösa föreningar kan söka stöd för inkluderande verksamhet, så länge det ligger utanför ordinarie 
aktiviteter och inte förutsätter religiös övertygelse. 
 
Man blir inte beviljad bidrag för att starta en religiös förening eller för missionerande verksamhet. 
 

Viktigt	att	tänka	på	vid	ansökan	
 
Utgå från målgruppens behov och önskemål 
Eftersom bidraget är till för att hjälpa fler säterbor att komma till tals och känna sig välkomna på fler 
arenor är det bra om ni stämmer av med den målgrupp ni vill arbeta med innan ni ansöker. 
 
Ta vara på lärandet 
Detta är en engångssumma som ska ge så mycket kunskaper som möjligt när det gäller inkludering i 
samhället. Det är därför viktigt att redogöra för hur ni ska följa upp, utvärdera och ta till vara på 
erfarenheterna i den fortsatta verksamheten. 
 
Kommunen är behjälplig 
Handläggare från kommunen kommer att finnas tillgängliga för att hjälpa till med ansökningar, 
samarbetspartners eller faddrar; och att genomföra uppföljningar och utvärderingar. 

	
Arbetsplan	för	särskilt	föreningsbidrag	för	
inkluderande	verksamhet,	2018‐2019	
 
December, 2017 – januari, 2018 

 Tillsätta arbetsgrupp 
 Fatta slutgiltigt beslut kring kriterier, bedömningsgrunder, metod för uppföljning och arbetssätt. 
 Skapa blankett för papper och web för att ansöka om medel. 
 Beställa översättningar av ansökan och beskrivning till olika språk. 
 Bestämma tider då kommunen kan hjälpa till med ansökan (inkl. bilda föreningar). 

Februari, 2018 
 Publicera information och ansökan på kommunens webbsida och eventuellt annan social media. 
 Särskilt utskick till föreningar i Säter, distribuera informationsblad på olika språk. 

Februari-mars, 2018 
 Möta föreningar. 

April, 2018 
 Sammanställa ansökningarna och förslag. 

Maj, 2018 
 Lämna förslag och handlingar till tjänsteberedning. 
 KS fattar beslut. 
 Publicera beslut på webben och skicka beslut till föreningarna. 
 Verkställa utbetalningarna. 

September, december, 2018, mars, juni, 2019 
 Uppföljning. 

September, 2019 
 Redovisning av resultatet. 


