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Kultur- och fritidsnämndens mål och riktlinjer 
 
Ett av kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja föreningar och studieförbund. 
Riktlinjerna för föreningsstöd grundar sig på detta uppdrag. 
Kultur- och fritidsverksamheten har sin gemensamma bas i människors behov av 
sammanhang, stimulans och skapande. Genom att möta dessa behov utgör kultur- och 
fritidsverksamheten en grundläggande förutsättning för människans möjligheter till 
självförverkligande och för ett levande samhälle. Detta är också grunden för kultur- och 
fritidsnämndens uppdrag enligt reglemente, att främja kulturlivet enligt kommunens 
kulturpolitiska mål och skapa förutsättningar för en differentierad idrotts- och 
fritidsverksamhet.  
 
I kultur- och fritidsnämndens reglemente står bland annat:  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kulturlivet och 
skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och 
fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till 
påverkan för dem som verksamheten riktar sig till. 

De delar av reglementet som berör föreningsstöd listas nedan: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska även; 
- erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konstnärliga och 
kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksamheter 
- samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper och 
enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområde 
- fördela och tilldelade medel till föreningar och organisationer inom nämndens 
verksamhetsområde 
- ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig utbudet inom 
nämndens ansvarsområde 
- erbjuda ett utbud av mötesplatser 
- ansvara för uthyrning av de anläggningar och samlingslokaler som nämnden disponerar 
- prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga. 
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Stöd till ideella föreningar och studieförbund  

Föreningar  
Kultur- och fritidsnämnden lämnar ekonomiska bidrag till ideella föreningar med verksamhet 
i Mölndal. Föreningar kan få bidrag för såväl idrotts- som kulturverksamhet som övriga 
fritidsverksamheter. För att kunna få stöd måste föreningen uppfylla de generella 
grundvillkoren för alla stöd. Dessutom måste föreningen uppfylla specifika villkor för 
respektive sökt stöd, samt lämna in ansökan i tid.  
Förutom de ekonomiska bidragen kan kultur- och fritidsförvaltningen bistå med 
subventionerade lokaler och råd i olika föreningsfrågor. Till exempel råd kring hur ni startar 
en förening eller vilka andra stöd som finns att söka för föreningslivet.   
Om en förening stödjer äldre, personer med funktionsnedsättning eller arbetar med sociala 
frågor kan föreningen i vissa fall ansöka om föreningsbidrag från vård- och omsorgsnämnden 
och social- eller arbetsmarknadsnämnden.  
 

Studieförbund  
Alla studieförbund som har verksamhet i Mölndal och som är berättigade till statsbidrag 
genom folkbildningsrådet kan söka stöd via Mölndals stad. 
 

Stipendier inom kultur- och fritidsområdet 

Stipendium  
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett ledarstipendium, ett idrottsstipendium till en 
flicka/kvinna och en pojke/man, ett arbetsstipendium inom konst och kultur, samt ett 
kulturstipendium.   
 

Information och kontakt 
  
Information om ApN (Aktivitetskort på nätet), alla blanketter, aktuella ansökningsdatum samt 
ytterligare information och nyheter finns på Mölndals stads hemsida för föreningar och 
föreningsbidrag:   
http://www.molndal.se/foreningsbidrag  
 
För att ansluta förening till ApN kontakta Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsservice:  
Frejagatan 1 431 44 Mölndal 031-315 16 43 foreningsservice@molndal.se   
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Generella grundvillkor för föreningsstöd inom kultur och 
fritidsområdet 
 
- Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska demokratiska 

principer samt öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem.   
- Föreningen ska ha en vald styrelse och ha antagit stadgar som är godkända av 

riksorganisation eller av Mölndals stad.   
- Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och syften, 

samt följa gällande svensk lagstiftning.   
 
- Föreningen kan inte få bidrag till hela kostnaden för en verksamhet eller investering. 

Föreningen måste alltid göra en egen insats.  
- Föreningens huvudsakliga och bidragsberättigade verksamhet ska bedrivas av föreningen 

och får inte köpas eller avtalas bort till annan part. Föreningen ska ha det fulla ansvaret 
gentemot medlemmarna.   

- Föreningen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism 
eller andra kränkningar, alkohol, doping eller andra droger.   

- Föreningen ska främja allmännyttig verksamhet inom området kultur och fritid.   
- Föreningen ska vara registrerad i Mölndals stads föreningsregister samt måste ha haft 

verksamhet under minst sex månader i kommunen.  
Undantag gäller för projekt- och arrangemangsbidrag inom kultur, (se nedanstående 
punkt). Nya föreningar kan söka startbidrag om de är registrerade i Mölndal. 

- Föreningen ska ha sin verksamhet och hemvist i Mölndal. Undantag kan göras vid 
ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag för kulturförening med annan hemvist. 
Detta förutsatt att projektet/arrangemanget genomförs i kommunen och är öppet för 
Mölndalsbor.  

- Som medlem avses person som är registrerad och som har betalat fastställd 
medlemsavgift. Medlemmen ska uppfylla de krav som föreningen i enlighet med stadgar 
och årsmötesbeslut ställer. Medlemskap av tillfällig natur räknas ej.   

- Föreningen ska vara ideell och verksamheten får inte bedrivas i näringssyfte.   
- Föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmars enskilda yrkesmässiga 

eller ekonomiska intresse, dels stödförening (supporterklubbar med flera), ekonomiska 
föreningar, elev/studentföreningar, föreningar knutna till svenska försvaret eller förening 
som erhåller stöd av annan kommunal förvaltning kan normalt ej söka stöd. 

  

Viktiga förutsättningar  
- Organisationer som beviljas kommunalt stöd är skyldiga att redovisa enligt 

bokföringslagens krav och ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och 
medlemsregister till förfogande för granskning av staden utsedd granskare.   

- I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan kultur- och fritidsnämnden 
kräva tillbaka redan utbetalt bidrag, alternativt avvakta med utbetalning av beviljat 
bidrag.  

- Om föreningen har skuld till Mölndals stad regleras skulden före utbetalning av bidrag.   
- Beviljat bidrag utbetalas endast till föreningens bank- eller plusgiro.  
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Ansökan   
- Ansökan om föreningsstöd ska göras av föreningens lokala huvudstyrelse, ej från distrikt, 

krets eller riksorganisation.   
- Bidragsansökan ska göras på anvisat sätt och innan sista angivna datum för respektive 

stöd. Förening som lämnar ansökan för sent riskerar sänkt alternativt uteblivet bidrag.  
- ApN-anslutna föreningar ska söka stöd via ApN – Aktivitetskort på Nätet.  

- Bidragsansökan ska göras i e-tjänst för respektive stöd. Eller på särskild blankett om e-
tjänst inte är tillgänglig. 

- Ansökan kan göras av firmatecknare/ordförande eller kassör.  
- Till ansökan ska de dokument som krävs för specifikt bidrag bifogas. 
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Stöd till barn- och ungdomsverksamhet  
Särskilda villkor för barn- och ungdomsverksamhet 
- Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar. 
- Antalet aktiva medlemmar, boende i kommunen, ska vara minst femton stycken i 

åldrarna 7 till 20 år.  
- Föreningen måste uppvisa minst sexton aktiviteter per kalenderår för de medlemmar 

föreningen söker stöd för (minst 8 aktiviteter per kalenderhalvår för bidraget baserat på 
deltagartillfällen i ApN). En aktivitet måste vara i minst 45 minuter.   

- Vid begäran ska föreningen uppvisa en medlemsförteckning innehållande namn, adress 
och telefonnummer.   

  
 

Medlemsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet 
Bidraget syftar till att ge föreningarna en grundtrygghet för verksamheter som de bedriver för 
barn och ungdomar 7 - 20 år.  
Bidraget utgår som ett fast belopp för varje aktiv medlem i åldern 7-20 år. Bidraget är lägre 
för idrottsföreningar som även kan söka aktivitetsbidrag, och högre för övriga föreningar. 
Barn- och ungdomsverksamhetsbidraget kan utgå odelat till flera föreningar om ett barn eller 
en ungdom är medlem och aktiv i flera av dessa. Bidragets totala storlek får inte överskrida 
föreningens nettokostnader för barn- och ungdomsverksamheten.  
  
 

Ansökan  
ApN-anslutna föreningar ansöker via aktivitetskort på nätet. Övriga föreningar kan ansöka en 
gång per år på för ändamålet avsedd e-tjänst/ blankett. Vid ansökan via blankett ska 
föreningen redovisa alla sina medlemmar samt specifikt aktiva medlemmar i åldrarna 7 till 20 
år. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till stöd.  
 
Som medlem avses person som är registrerad och som har betalat fastställd medlemsavgift. 
Medlemmen ska regelbundet delta i föreningens verksamhet och i övrigt uppfylla de krav som 
föreningen i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut ställer. Medlemskap av tillfällig natur 
räknas ej. Med aktiva medlemmar menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid 
minst 16 tillfällen under ett år. Med tillfälle avses en ledarledd gruppaktivitet med minst 3 
deltagare under minst 45 minuter. Ledaren ska ha rimliga kvalifikationer och vara utsedd av 
föreningen. Lägerverksamhet, tävlingar och liknande räknas endast som ett tillfälle per dag 
oavsett antalet aktiviteter.  
 

Aktivitetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet 
Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som redovisar närvaron på sina deltagartillfällen i ApN. 
Bidraget utgår som ett belopp per godkänd aktivitet och deltagare beroende på medlemmens ålder. 
Aktivitetsbidraget kan utgå odelat till flera föreningar om ett barn eller en ungdom deltar i 
aktiviteter i flera föreningar. Ansökan Ansökan görs i Aktivitetskort på Nätet, två gånger om året, 
för ett halvt års deltagartillfällen åt gången. Bidrag ges för aktiva medlemmar 7-20 år som deltagit 
i föreningens verksamhet vid minst åtta tillfällen under ett halvår. 
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Lokalbidrag för barn- och ungdomsverksamhet  
Bidraget avser att ge föreningarna en grundersättning för lokalkostnader för barn- och 
ungdomsverksamheten i egna och/eller långtidshyrda lokaler. Bidrag beviljas inte för 
lokalkostnader i Kultur- och fritidsnämndens lokaler, eftersom de redan är subventionerade.  
Bidrag kan inte heller sökas för lokaler hyrda i föreningsmedlems eller föreningsanställds 
bostad eller lokal i anslutning till bostaden. Bidrag utgår för den barn- och 
ungdomsverksamhet som bedrivs i Mölndal.   
  
I ansökan ska föreningen redovisa nettokostnader för egna eller privat hyrda lokaler och 
anläggningar, som föreningen använder för barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år. 
Om föreningen bedriver annan verksamhet i samma lokal (till exempel vuxenverksamhet, 
uthyrning etcetera), ges stöd endast för den del av lokalkostnaderna som berör den egna barn- 
och ungdomsverksamheten. Bidragets storlek beräknas på antalet aktiva medlemmar i åldern 
7-20 år samt föregående års faktiska lokalkostnad.  
Bidrag utgår med en procentsats av föregående års nettodriftskostnader. Följande kostnader 
kan medräknas: kallhyra, el, uppvärmning, vatten, avlopp, sophämtning, sotning, avgift till 
vägförening, arrende, räntor, försäkringar, fastighetsskatt.  
Kostnader för telefon, förbrukningsmaterial samt löner för vaktmästare, lokalvårdare etcetera 
är inte bidragsgrundande.  

Särskilda villkor för lokalbidrag för barn och ungdomsverksamhet  
- Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar.  
- Antalet aktiva medlemmar, boende i staden, ska vara minst femton stycken i åldrarna 7 

till 20 år.   
- Bidrag ges endast till lokaler ägda/hyrda inom kommunens geografiska område. 
- Bidrag ges inte för tider som hyrs i lokaler/anläggningar där kultur- och fritidsnämnden 

redan subventionerar hyror.  
- Bidraget till föreningens verksamhetslokaler ska stå i proportion till verksamhetens 

storlek och behov.   
-  I de fall föreningen väljer ett dyrare privat alternativ i stället för en erbjuden kommunal 

lokal ges lokalbidrag som motsvarar en kommunalt ägd lokal.  
- Bidrag utgår ej till entrébelagda arrangemang eller sammankomster som anordnas för 

föreningens ekonomiska vinst (ex försäljning, dansarrangemang, uthyrning av lokal).   
- Inkomster vid uthyrning av egna eller hyrda lokaler ska redovisas i ansökan.  
- Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs.  
  

Ansökan  
Ansökan kan göras en gång per år på för ändamålet avsedd blankett/e-tjänst. För sent 
inkommen ansökan ger inte rätt till stöd. 
 
Vid ansökan ska föreningen redovisa alla sina medlemmar samt specifikt aktiva medlemmar i 
åldrarna 7 till 20 år. Med aktiva medlemmar menas de som har deltagit i föreningens 
verksamhet vid minst 16 tillfällen under ett år. Med tillfälle avses en ledarledd gruppaktivitet 
med minst 3 deltagare under minst 45 minuter. Ledaren ska ha rimliga kvalifikationer och 
vara utsedd av föreningen. Lägerverksamhet, tävlingar och liknande räknas endast som ett 
tillfälle per dag oavsett antalet aktiviteter.  



 

 
   sid. 9 av 16 

 

Kulturarvsstöd 
 
Bidraget syftar till att underlätta för föreningar att bevara, dokumentera och utveckla för 
Mölndal relevanta och värdefulla föremål, handlingar, traditioner. Bidraget syftar även till 
verka för att estetiska och kulturhistoriskt värdefulla, eller i samhällsbilden karaktäristiska 
byggnader, anläggningar och miljöer bevaras, vårdas och används på bästa sätt.   
Kulturarvsbidraget kan sökas av föreningar som bedriver en regelbunden 
kulturarvsverksamhet samt anordnar publik verksamhet som äger rum i kommunen.  
   

Särskilda villkor för kulturarvsstöd  
- Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar.  
- Föreningen skall ha minst femton medlemmar.  
- Vid begäran ska föreningen uppvisa en medlemsförteckning innehållande namn, adress 

och telefonnummer.  
- Föreningen ska kunna styrka sin redovisning med kvitton om kommunen kräver det.  
  

Ansökan  
Ansökan kan göras en gång per år i e-tjänst för kulturarvsbidrag. Om stöd även söks från 
annan instans ska detta anges i ansökan.  Ansökan ska göras innan angivet datum för att ge 
rätt till stöd.  
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Föreningsstöd som kan sökas löpande 
Följande stödformer är bidrag som går att söka löpande under hela året, dock ej retroaktivt. 
Alla ansökningar prövas individuellt och är beroende av disponibla medel. Stöd beviljas inte 
till hela kostnaden för en verksamhet eller investering. Föreningen måste alltid göra en egen 
insats.  Se mer information under respektive stöd.  
 
Ansökan kan göras löpande under året. Redovisning ska ske senast en månad efter 
arrangemanget. Eventuellt ekonomiskt överskott skall betalas tillbaka. 
 

Arrangemangs- och projektstöd 
Bidraget syftar till att stimulera föreningar att anordna publika projekt och arrangemang i 
Mölndal. Bidrag kan sökas för enstaka eller en serie av arrangemang. Bidraget kan ges i form 
av projektbidrag eller arrangemangsbidrag. Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag upp 
till som mest femtio procent av de bidragsgrundande utgifterna.  
Föreningen kan söka upp till 50 000 kronor.  
   

Särskilda villkor för arrangemangs- och projektstöd  
- Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar. Undantag kan göras 

för kulturföreningar, som kan ha annan hemvist.  
- Arrangemang och resultat av projekt ska äga rum i Mölndal och/eller gagna invånare i 

kommunen.  
- Arrangemang/ projektresultatet ska vara publika där allmänheten ges tillträde. Det ska 

även marknadsföras på ett sådant sätt att kännedom om arrangemang och resultat av 
projekt sprids till allmänheten.   

- Förening som beviljats bidrag ska redovisa kostnader och intäkter.  
- Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs.  
- Om stöd också söks från annan instans ska detta anges i ansökan.  

  
  

Ansökan  
Ansökan görs i e-tjänst på molndal.se och kan göras löpande under hela året, dock senast två 
månader före arrangemanget. För att bidragsansökan ska kunna behandlas måste den 
innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och 
intäkter samt en beskrivning av arrangemang/projekt.  
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Utvecklingsstöd  
Bidraget syftar till att stimulera och underlätta för föreningar som vill arbeta med nya 
målgrupper och verksamheter. Stöd kan även ges för interna planeringskurser eller 
utbildningsdagar. Intentionen med bidraget är att en stor variation och mångfald av föreningar 
och verksamheter ska kunna få hjälp till utveckling. Alla ansökningar prövas individuellt och 
är beroende av disponibla medel. Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag upp till som 
mest femtio procent av kostnaden. Föreningen kan söka upp till 75 000 kronor.  
 
Hög prioritet lämnas till verksamhet som:  
- Riktar sig till barn och ungdomar som inte redan är föreningsaktiva och/eller har särskilda 

behov.   
- Stimulerar barn och ungdomars medinflytande och ansvarstagande samt utvecklar den 

demokratiska processen.   
- Stimulerar till en sund livsstil och aktivt verkar mot rökning, droger, våld, rasism och 

andra kränkningar.   
- Attraherar alla oavsett kön.   
- Underlättar för föreningar eller andra grupper med medlemmar av utländsk härkomst, att 

utveckla sina intressen och förstå det svenska samhället.  
 

Särskilda villkor för utvecklingsbidrag 
- Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar. 
- Förening som beviljats bidrag ska redovisa kostnader och intäkter.  
- Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs.  
- Om stöd också söks från annan instans ska detta anges i ansökan.   

  

Ansökan  
Ansökan görs i e-tjänst på molndal.se och kan göras löpande under hela året. För att 
bidragsansökan ska kunna behandlas ska en verksamhetsplan, innehållande mål och syfte, och 
en ekonomisk kalkyl bifogas till ansökan. Verksamhetsplanen ska vara så beskrivande att 
utvärderingar kan göras. Det är därför viktigt att ansökan lämnas in i god tid före planerad 
verksamhetsstart.  
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Nystartsbidrag  
Bidraget ska underlätta bildandet av nya föreningar samt göra det lättare för föreningar att 
driva verksamhet de första sex månaderna.  
Föreningen kan som mest ansöka om 30 000 kronor.  
  

Särskilda villkor för nystartsbidrag 
- Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar, med undantaget att 

föreningen inte behöver ha haft verksamhet i kommunen under sex månader. 
- Förening som beviljats bidrag ska redovisa kostnader och intäkter för verksamheten.  
- Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs.  
- Om stöd också söks från annan instans ska detta anges i ansökan.   
- Eventuellt ekonomiskt överskott skall betalas tillbaka.  

Ansökan  
Ansökan görs i e-tjänst på molndal.se och kan göras löpande under hela året. För att 
bidragsansökan ska kunna behandlas ska protokoll från första mötet, föreningens stadgar, 
intyg att föreningen har eget plusgiro- eller bankgirokonto, verksamhetsplan innehållande mål 
och syfte samt en ekonomisk kalkyl bifogas. Verksamhetsplanen ska vara så beskrivande att 
utvärderingar kan göras. Ansökan måste skickas in inom 6 månader från föreningens 
bildandedatum.  
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Investeringsbidrag   
Bidraget syftar till att underlätta för föreningar att bygga till, renovera eller behovsanpassa 
egna eller långtidshyrda anläggningar som används huvudsakligen för barn- och 
ungdomsverksamhet. Investeringsbidraget gäller även framtagandet av kartor för orientering.  
Bidrag kan uppgå till som mest femtio procent av kostnaden, dock högst 150 000 kr.  
Beslut om ansökningar om bidrag över 100 000 kr fattas av kultur- och fritidsnämnden.  
  

Särskilda villkor för investeringsbidrag 
- Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar. 
- Bidrag kan endast utgå till anläggningar som ligger i Mölndal.  
- Det skall finnas en ansvarig person för projektets genomförande.  
- Om stöd också söks från annan instans ska detta anges i ansökan.   
- Felaktiga uppgifter i ansökan och/eller underlåtelse om att underrätta om förändring i 

verksamheterna som inte stämmer med ansökans intentioner medför 
återbetalningsskyldighet.  

- Myndighetskrav måste ombesörjas av föreningen och i förekommande fall bifogas 
ansökan. 

- Förening som beviljats bidrag ska redovisa kostnader, kvitton och dylikt. 
   

Ansökan  
Ansökan görs enligt anvisning på molndal.se och kan göras löpande under hela året, dock före 
byggstart. För att bidragsansökan ska kunna behandlas ska den inklusive ritningar väl 
beskriva renoverings-, till- eller ombyggnadsplanerna, samt innehålla en realistisk ekonomisk 
kalkyl med specificering av kostnader. Till ansökan ska bifogas en beskrivning över hur 
föreningens barn- och ungdomsverksamhet använder anläggningen och vilka effekter 
byggnationen ska leda till. Till ansökan bifogas kopior på hyreskontrakt eller lagfart. Ansökan 
inkommen efter byggstart ger inte rätt till stöd.  
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Stöd till Studieförbund 
De bidragsgrundande verksamhetsformerna för studieförbund är studiecirklar, 
kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet. Studiecirkeln ska bestå av minst tre 
personer som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar gemensamt söker 
kunskap. Kulturarrangemang är en verksamhet eller produktion som framförs eller redovisas 
inför publik. Annan folkbildningsverksamhet genomförs i friare och flexiblare former än 
studiecirklar.   
 
Bidrag ges för de tre verksamhetsformerna studiecirklar, kulturarrangemang och annan 
folkbildningsverksamhet. Vid fördelningen av stödet följer Mölndals stad Västra Götalands 
Bildningsförbunds rekommendationer och fördelningsmodell.  
 
Bidragsberättigade studieförbund ska för staden presentera verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning i samband med bidragsansökan. 
Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar stadens 
krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.  
   

Särskilda villkor för bidrag till studieförbund   
- Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Mölndal.  
- För att ett studieförbund ska vara bidragsberättigat i Mölndal ska den lokala 

studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som 
fördelas av Folkbildningsrådet.   

   

Ansökan  
Ska göras enligt anvisningar på molndal.se och innan meddelat ansökningsdatum. 
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Stipendier   
  

Ansökan  
Ansökan görs en gång per år, enligt annonserad utlysning, via e-tjänster på mölndal.se  
 

Ledarstipendium  
Stipendiet syftar till att uppmuntra ledare som utfört betydande samt föredömliga insatser för 
barn och ungdomar samt att stimulera till fortsatt arbete inom föreningslivet. Stipendiet riktar 
sig till ledare från 20 år och uppåt som är aktiva i en förening i Mölndal. Föreningar kan 
nominera en stipendiat per förening, Stipendiesumman uppgår till 10 000 kr och delas ut varje 
år under förutsättningen att relevanta ansökningar inkommit.  

 

Särskilda villkor: 
- Ansökan om ledarstipendium kan enbart göras av föreningens lokala huvudstyrelse, 

inte av distrikt-, krets- eller riksorganisation.   
- Ansökan kan inte göras personligen.  
- Föreningen ska ha sitt säte i kommunen, bedriva barn- och ungdomsverksamhet, vara 

registrerade hos kultur- och fritidsförvaltningen Mölndals stad samt tillhöra 
riksidrottsförbundet.  

- Stipendier delas inte ut till personer som har fått stipendiet under de senaste fem åren.   
  
  
 

Idrottsstipendium  
Stipendiet syftar till att stimulera och uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika 
idrottsutövare som visar gott kamratskap samt är goda förebilder. Idrottsstipendiet riktar sig 
till aktiva flickor/kvinnor och pojkar/män från 15 år som är medlemmar i föreningar i 
Mölndal. Inriktningen är att föreningarna endast kan nominera en flicka/kvinna och en 
pojke/man per stipendieår. Stipendiesumman uppgår till 10 000 kr vardera och delas ut varje 
år under förutsättningen att relevanta ansökningar inkommit. Unga sökande i åldern 15 till 25 
år prioriteras.  

 

Särskilda villkor: 
- Ansökan om idrottsstipendium kan enbart göras av föreningens lokala huvudstyrelse, 

inte av distrikt-, krets- eller riksorganisation.   
- Ansökan kan inte göras personligen.  
- Föreningen ska ha sitt säte i Mölndal, bedriva barn- och ungdomsverksamhet, vara 

registrerade hos kultur- och fritidsförvaltningen samt tillhöra riksidrottsförbundet.   
- Stipendier delas inte ut till personer som har fått stipendiet under de senaste fem åren.   

   
 



 

 
   sid. 16 av 16 

 

Arbetsstipendium konst och kultur  
 
Professionellt verksam kulturarbetare eller konstnär kan söka stipendium för ett specifikt 
arbete eller projekt som gynnar den personliga konstnärliga utvecklingen och stärker 
Mölndals kulturliv. Stipendiesumman uppgår till 50 000 kr och delas ut varje år under 
förutsättningen att relevanta ansökningar inkommit.   

Vem kan få stöd? 
Professionella kulturarbetare/konstnär som är folkbokförda i Mölndal eller som kommer att 
vistas i kommunen för att genomföra något arbete eller projekt. 

Särskilda villkor: 
- Du ska ha konstnärlig högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad 

yrkeserfarenhet 
- Arbetet/projektet ska bidra till din konstnärliga utveckling 
- Ansökan ska göras av den enskilde personen som önskar komma ifråga om ett 

stipendium. Projektet/arbetet kan ske i samarbete med andra, men det är en person 
som står som sökande. 

- Arbetsstipendium delas inte ut till personer som har fått stipendiet under de senaste 
fem åren och kan inte sökas retroaktivt. 

- I bedömningsförfarandet av ansökningar tar kultur- och fritidsnämnden bland annat 
hänsyn till kön, ålder och konstområde/kulturområde. 

 

Prioritering: 
- Projekt/arbeten som bedöms att inte ha så stor möjlighet till annan finansiering, 

prioriteras framför projekt som rimligen borde kunna finna finansiering på annat sätt  
- Projekt/arbeten som bedöms ha ett allmänintresse, prioriteras framför ansökningar 

som rör mer privata projekt. 
 

Kulturstipendium 
Kulturstipendium delas ut till enskild person, sammanslutning eller förening som främjat 
Mölndals kulturliv. Ansökan kan göras av den som önskar komma ifråga, eller av annan 
person eller organisation som föreslår en stipendiat. Stipendiet om 10 000 kr delas ut varje år. 
I bedömningsförfarandet av ansökningar tar kultur- och fritidsnämnden bland annat hänsyn 
till kön, ålder och konstområde/kulturområde. 
 

Särskilda villkor: 
- Ansökan om kulturstipendium kan sökas av den enskilde personen, sammanslutningen 

eller föreningen som önskar komma ifråga för ett stipendium 
-  Förslag på stipendiat kan även lämnas av annan person eller organisation, eller av 

kultur- och fritidsförvaltningen. 
- Sökande kan vara enskilda personer, sammanslutningar eller föreningar som bor 

och/eller verkar inom kommunen.  
- Kulturstipendium delas inte ut till personer, sammanslutningar eller föreningar som 

har fått stipendiet under de senaste fem åren. 
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