Bidragsbestämmelser och riktlinjer för
kommunalt föreningsbidrag i
Skinnskatteberg

Olika bidragsformer
1. Kommunalt föreningsbidrag -Dialogbaserad överenskommelse
2. Aktivitetsbidrag
3. Etableringsbidrag
4. Bidrag till studieförbunden och handikappföreningar
5. Föreningsservice

1. Dialogbaserad överenskommelse.
Denna modell är ett exempel på en princip där normerande stödformer ersatts av en mer dialogbaserad
stödform mellan förening och kommun.
Arbetssättet innebär att man resonerar sig fram till föreningsstödets inriktning och storlek tillsammans
med den aktuella föreningen.
Stödet betalas ut i förskott baserat på den planerade verksamheten det kommande verksamhetsåret.
Syftet med den nya bidragsmodellen är att förstärka dialogen mellan kommunen och föreningslivet
och att skapa större trygghet för föreningen inför det kommande verksamhetsåret. Det ökar även
precisionen i stödet och gör det också lättare att arbeta med verksamhetsutveckling.
Det praktiska arbetet går till på följande sätt. Kommunens tjänsteman möter respektive förening för en
dialog kring föreningens verksamhetsplan. Därefter träffas en överenskommelse om stödet för det
kommande verksamhetsåret. Här är alla former av stöd aktuella, rent kontanta likväl som subventioner
av lokal och uppdragsersättningar.
Föreningarna känner sig mer uppmärksammade och får större möjlighet att diskutera framtidsfrågor.
Från kommunens sida gäller det att värna om det ideella föreningsarbetet och samtidigt vara observant
på och lyhörd över föreningarnas önskemål.
Det absolut största stödet från kommunen utgörs dock av nyttjande av de idrotts ochfritidsanläggningar som finns, s.k. anläggningssubventioner.
De ideella krafterna är idag en naturlig del i skötsel av kommunens bad, skidspår och vandringsleder.
Det ideella arbetet är en förutsättning för att bevara och utveckla den verksamhet som idag bedrivs i
kommunen. Kommunen tillsammans med föreningen skriver ett skötselavtal där det står föreningens
ansvar och uppdrag och kommunens ansvar. För det får föreningen ett skötselbidrag i slutet av varje
säsong.

2. Kommunalt aktivitetsbidrag
Bidraget utgår för deltagare i åldrarna 4 – 20 år.
Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst
a) med minst tre deltagare i åldern 4-20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som
deltagare.
b) som omfattar minst 60 minuter.
c) som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller
motsvarande.
d) som måste innehålla gemensam samling med någon form av instruktion. Träning kan därefter
ske individuellt eller i grupper. En gemensam avslutning skall göras.
e) som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas av
riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras, flickor och pojkar redovisas var för sig. Gruppledaren
eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna
på närvarokortet är riktiga.
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en lokalavdelning avstängs från bidrag.
Ansökan inlämnas två gånger per år,
Senast den 15 februari för perioden 1 juli-31 december.
Senast den 15 augusti för perioden 1 januari-30 juni
Bidraget storlek
4 kr per deltagare i åldern 4 - 15 år
3 kr per deltagare i åldern 16 - 20 år
30 kr per sammankomst med 5-15 deltagare
50 kr per sammankomst med fler än 15 deltagare
Utbetalas
Under mars och september

3. Etableringsbidrag
Ändamålet är att stimulera nybildad förenings, intressegrupps eller ungdomsgrupps arbetssätt eller
verksamhetsform under en uppbyggnadsperiod.
Villkor
Bidraget kan sökas av nybildad förening, intresse- eller ungdomsgrupp som inte är bidragsberättigad
och därmed inte lyder under den dialogbaserade överenskommelsen. Gruppen skall bestå av minst 3
personer och en verksamhetsplan skall upprättas där det framgår att gruppen kommer att genomföra
minst 5 verksamhetstillfällen under året.

Verksamheten skall dessutom:
• Vara öppen för alla.
• Präglas av demokratiska värderingar och jämställdhet.
• Verka för drogfrihet.
• Följa dem allmänna bestämmelserna.
Ansökan
Ansökan kan göras löpande under hela året på blankett som kan hämtas på Skinnskattebergs kommuns
hemsida.
Övrigt
Nystartad förening skall föra närvarostatistik.
Etableringsbidraget betalas ut löpande efter beslut.

Studieförbund och handikappföreningar
Bidrag till studieförbund samt handikappföreningar betalas ut enligt gällande riktlinjer.
Bidraget utgår till handikappföreningens administrativa och instruktiva verksamhet.
Ansökan behandlas av Fagersta kommun, och ska sökas senast 1 april.
Detta är ett generellt bidrag om 2 000 kr och utbetalas under maj/juni.
Bidrag till Studieförbunden betalas ut enligt följande riktlinjer
Grundbidrag:

60 % av årets budget

Verksamhetsbidrag:

20 % av årets budget

Riktad bidrag:

20 % av årets budget
Om riktat bidrag skall utgå, skall politiskt beslut tas året före samt ange för vilket
ändamål det gäller, i annat fall ingår riktat bidrag i verksamhetsbidraget (40
procent).

Stöd till grupper utanför traditionellt föreningsliv
Exempel på dessa är: bidrag till sociala föreningar som kan ges för att stödja frivilligt socialt arbete,
såsom BRIS, Kvinnojouren, Nattvandring, Grannsamverkan med mera. Även dessa föreningar
omfattas av riktlinjerna för föreningsstöd och handläggs av kommunens föreningsansvariga
tjänsteman. I övrigt har respektive chef inom ramen för sitt budgetansvar och gällande regelverk,
liksom idag, också möjlighet att ge stöd till externa parter om det främjar kommunens mål och
verksamhet.
Delegationsordning
Beslutsförfarandet sker efter gällande delegationsordning.
Förvaltningen har möjlighet att i enstaka fall gällande gränsdragning samråda med kommunstyrelsens
ledningsutskott.
Granskning
Förening som erhållit bidrag är skyldig att ställa underlaget för bidragsansökan till förfogande för
granskning. Räkenskapshandlingar, revisionshandlingar, medlemsmatrikel och närvarokort.
Kommunstyrelsen och kommunrevisionen äger rätt att i samråd med föreningen granska underlaget
för bidragsansökan och hur tilldelat bidrag förvaltas.

Återbetalningsskyldighet
Under felaktiga förutsättningar sökta och erhållna, liksom felaktigt använda bidrag medför
återbetalningsskyldighet.
Skinnskattebergs kommun förbehåller sig rätten att innehålla beviljade bidrag för förfallna och
obetalda skulder till kommunen.
Kommunen äger rätt att återkräva hela eller del av bidraget för förening, som erhållit inventarieoch/eller investeringsbidrag och där föreningen upphört, är vilande eller att anläggningen avyttras.

Gällande allmänna bestämmelser:
Det är Kommunstyrelsens Ledningsutskott som ansvarar för bidragsfrågor till föreningar,
arrangemang samt studieförbund i Skinnskattebergs kommun, och som tolkar och tillämpar normerna
inom ramen för anvisade medel gällande budgetår.

Utbetalning av beviljade bidrag sker till respektive förenings plus- eller bankgirokonto.
För att vara bidragsberättigad förening i Skinnskattebergs kommun måste följande punkter uppfyllas:
•

föreningen skall vara godkänd av Kommunstyrelsen.

•

tillhöra riksorganisation där så är möjligt.

•

föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Skinnskattebergs kommun.

•

föreningen skall dela samhällets demokratiska värderingar.

•

föreningen skall demokratiskt ha valt en styrelse och antagit stadgar.

•

föreningens stadgar skall vara utformade enligt vedertagna demokratiska principer. Det skall
framgå av stadgarna hur kvarvarande medel skall disponeras vid ett eventuellt upphörande av
föreningen.

•

vara öppen för alla människor, oavsett religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska
förutsättningar.

•

verksamheten skall vara alkohol-,drog-, rök- och dopningsfria. För att bidrag ska beviljas
förutsetts att föreningen medverkar till att sprida information om att drogbruk inte är
hälsosamt, samt att det i vissa fall inte heller är lagligt.

•

Bidrag utgår inte till föreningar anslutna till svenska försvaret, pensionärsföreningar,
elevföreningar, politiska vuxenföreningar, ekonomiska föreningar, vägföreningar eller
supporterföreningar samt organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems
yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen

•

Bidrag utgår ej heller till distrikts- eller riksförbund.

•

Kommunala lokaler/anläggningar, som schemalägges och/eller tillfälligt bokas genom
Skinnskattebergs kommun, upplåtes hyresfritt till kommunens föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet.
Verksamheten får inte vara entrébelagd.

Kommunfullmäktiges viljeyttringar:
Skinnskattebergs kommuns vilja med bidrag till föreningslivet är att bidragen:
•

används till att främja ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud i hela kommunen.

•

används så att barn och ungdomsverksamhet prioriteras framför vuxenverksamhet när
tillgängliga medel fördelas.

•

används till att främja jämlikhet mellan könen.

•

används till att främja folkhälsa och friskvård.

•

används till att främja föreningars medverkan i samhällelig verksamhet för demokrati och
integration mot rasism och främlingsrädsla.

•

används till att stimulera föreningarnas engagemang för invandrare och asylsökande.

•

används till att främja idéer om nya verksamhetsformer med avsikt att öka
medlemsaktiviteten, öka kontakten mellan generationerna och stärka föreningars demokratiska
utveckling.

•

används till att främja samarbete mellan föreningar samt mellan kommunen och föreningen.

•

används till att främja aktiva miljöinsatser och för att höja miljömedvetenheten.

•

används till utbildnings- och utvecklingsinsatser där ledarskapets roll och konsekvenser
särskilt beaktas.

•

används till att skapa positiva fritidsmiljöer för att motverka ensamhet, utslagning, missbruk
och brottslighet.

•

används till att stimulera och främja ett ökat ansvarstagande för drift av anläggningar.

•

utformas så att det leder till att befintliga anläggningar/lokaler utnyttjas bättre och det
ekonomiska värdet av användandet framgår.

