Allmänt om föreningsstöd

2017-01-11

Kommunstyrelsen handlägger bidrag till föreningar.
BIDRAGSREGLER FÖR YDRE
Fastställda av Kommunfullmäktige med senast kompletterade ändringar i kf 2009-02-23
§ 3, dnr. 2008/0303 samt redigeringar i kf 2010-02-22 § 3 dnr 2009/0222 med
anledning av ändrad kommunal organisation 2010-02-25.
ALLMÄNT
Bidrag enligt nedanstående bidragsslag ges till föreningar med verksamhet i Ydre
kommun.
Kommunstyrelsen avgör ensam huruvida en förening är bidragsberättigad eller ej.
Kommunstyrelsen delegerar praktiska detaljer som granskning, utbetalning och
information om de bidrag som regleras av dessa regler till tjänsteman på
kommunkontoret.
Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av samtliga räkenskaper, verksamhetsberättelser
och revisionshandlingar för den förening som ansöker och erhåller bidrag.
Upplysningar om bidragen lämnas av Helena Eklöf, Kommunkontoret,
570 60 Ydre, 0381-66 12 27, helena.eklof@ydre.se
ANSÖKNINGSTID
Ansökningstiden skall respekteras. Ansökningar som inkommer för sent riskerar att ej
behandlas.
BIDRAGSSLAG OCH SISTA ANSÖKNINGSTID
Aktivitetsstöd, ges för redovisade aktiviteter genomförda för barn och ungdom upp till
25 år. Sista ansökningsdag 25 februari samt 25 augusti.
Anläggningsbidrag, ges till anläggningar som kommunstyrelsen godkänt för bidrag
samt där ungdomsverksamhet, enligt reglerna för aktivitetsstöd kan redovisas.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse skall bifogas
ansökan. Sista ansökningsdag 1 maj.
Engångsanslag, ges för gjorda eller planerade investeringar. Verksamhetsberättelse,
ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse skall bifogas ansökan.
Sista ansökningsdag 1 maj.
Hyresbidrag, ges för arrende-/hyreskostnader och endast till föreningar som redovisar
aktiviteter enligt reglerna för aktivitetsstödet.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse skall bifogas
ansökan. Sista ansökningsdag 1 maj.
Ledarutbildningsbidrag, ges föreningar som redovisar ungdomsverksamhet enligt
reglerna för aktivitetsstöd för täckande av kostnader i samband med utbildningsinsatser.
Kursprogram och deltagarintyg skall bifogas ansökan.
Lokalägarföreningsbidrag, ges till lokalägande förening, Bygdegård, Folket Hus och
liknande efter prövning av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Verksamhetsberättelse,
ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse skall bifogas ansökan.
Sista ansökningsdag 1 maj.
Bidrag till utskottets förfogande, ges efter kommunstyrelsen prövning för varje
särskilt fall efter ansökan.

AKTIVITETSSTÖD
Villkor
Berättigade till kommunalt lokalt aktivitetsstöd är samtliga
lokala organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunen.
Aktivitetsstödet utgår efter antalet genomförda sammankomster.
Med sammankomst menas aktivitet där följande villkor är uppfyllda:
Aktiviteten skall vara planerad. Det innebär att den skall vara beslutad och ekonomiskt
planerad av organisationens styrelse, sektions medlemsmöte eller motsvarande.
Aktiviteten ska vara anordnad av lokalavdelningen.
Bidrag utgår således inte till aktivitet som anordnas av distrikt eller riksorganisation.
Aktiviteten ska pågå minst 60 minuter. I detta får ingå 15 min för förberedelsearbete,
taktik o dyl.
Minst tre personer i åldern upp till och med 25 år skall delta.
En person är bidragsberättigad till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år.
Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas med som deltagare.
Ledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får vara ledare för enbart en
grupp under samma tid.
Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och aktivitetens
längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara
räknas med vid en av dessa sammankomster.
En grupp får inte - från redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för att fler
sammankomstbidrag ska erhållas.
Ett idrottsslag t ex är en sammankomst, såvida inte träningen sker i helt åtskilda grupper
under minst 60 minuter och i övrigt uppfyller kraven för bidrag.
Närvarokort ska föras vid varje sammankomst. Gruppledaren eller biträdande
gruppledaren ska intyga att uppgifterna är riktiga.
Bidragsberättigad verksamhet
Exempel på verksamheter som är berättigade till bidrag:
* föreningsmöten
* sammanträden
* träning
* hobbyverksamhet
* läger
* scoutverksamhet
* tipspromenader
* söndagsskoleverksamhet

Ej bidragsberättigad verksamhet
Tävlingar där man tar ut entréavgift (undantaget tipspromenader) samt kommersiella
arrangemang som danser, bingo och basarer m.m. är inte berättigade till bidrag. Bidrag
utgår inte heller till avgiftsbelagda kurser och studiecirklar som får studieförbundsbidrag.
Bidragets storlek
Kommunalt bidrag utgår med maximalt 50 kronor för varje sammankomst som uppfyller
villkoren på föregående sida.

Ansökan
Ansökan görs på särskilt blankettset, som tillhandahålls på kommunkontoret
(beställes i telefonväxeln 0381-66 12 00)
Närvarokorten ska förvaras av under minst 2 år.
Ansökan görs för perioden 1/1 – 30/6 senast den 25/8 och för 1/7 – 31/12 senast den
25/2 påföljande år.
Föreningar som också söker/erhåller statligt aktivitetsstöd måste notera att andra regler
gäller för detta!
ANLÄGGNINGSBIDRAG
Villkor
Bidraget utgår till förening som själv äger anläggningen. För att vara bidragsberättigad
skall redovisad ungdomsverksamhet enligt reglerna för aktivitetsstöd kunna uppvisas för
det aktuella kalenderåret. Föreningar som samarbetar kring inlämnandet av
aktivitetsstöd skall uppvisa samarbetsavtal för kommunen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har rätt att för ett år i taget, i högst tre år, medge att förening som ej har
egen ungdomsverksamhet ändå kan erhålla anläggningsbidrag då ett samarbetsavtal
finns.
Omprövning
Förening som önskar få anläggning inskriven bland de bidragsberättigade eller gammal
anläggning omvärderad skall i särskild skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott
anhålla om detta senast den 1 april.
Bidrag
Följande anläggningar ges bidrag:
Bandy
Landisbana, min 60 x 100
Dragkamp
Gräsplan, Hestra
Fotboll
Gräsplan,
Gräsplan,
Gräsplan,
Grusplan,

min
min
min
min

35
60
35
35

14.040:-

1.080:

x
x
x
x

50
100
50
50

8.640:14.040:8.640:8.640:-

Jaktskytte
Skeetbana
Älgskyttebana

2.160:2.160:-

Motionsanläggningar
Elljusspår
Skateboardramp

6.480:2.000:-

Motorsport
Crossbana

10.640:-

Ridsport
Bulsjö ridanläggning

84.800:-

Skidsport
Asby slalomanläggning

27.000:-

Skytte
Luftvapenhall
Skjutbana, 50 m
Skjutbana, 300 m

3.240:2.160:2.160:-

Tennis
Asfaltplan, min 18 x 36
Grusplan, min 18 x 36

1.080:3.240:-

Klubbhus i förenings ägo
Besiktigade och godkända våren 2005.
Kalla förrådsutrymmen mm
Varma förråds- och teknikutrymmen
Varma klubblokaler
Varma klubblokaler med duschar, fikarum mm

13:-/m2
40:-/m2
60:-/m2
108:-/m2

ENGÅNGSANSLAG
Villkor
Bidraget utgår till förening med dokumenterad verksamhet i Ydre kommun.
Bidraget ges till investeringar med en avskrivningstid om minst 5 år.
Förening som ansöker om engångsanslag skall aktivt redovisa vilka andra bidragsvägar
som sökts.
Ansökan får avse investering gjord under det senaste verksamhetsåret eller investering
som är planerad till närmaste kommande verksamhetsår.
Ansökan skall ange huruvida investeringsbehovet är flerårigt eller ej.
Bidragets storlek
Bidrag utgår med maximalt 90% av redovisad kostnad inklusive mervärdesskatt.
Ansökan
Ansökan görs på fastställd blankett senast den 1 maj.
Notering:
1. Landisbana som också används som grusplan för fotboll ges ej dubbla bidrag.
2. Bidraget för Bulsjö ridanläggning avser hela anläggningen varför bidrag för
klubbhus, förråd mm ej utgår.
3. Bidrag för nyritning av orienteringskartor lämnas efter särskild ansökan, senast den
1 maj året innan ny karta skall produceras.
HYRESBIDRAG
Villkor
Bidrag utgår till ungdomsorganisationer som uppfyller kraven för aktivitetsstöd.
För att räknas som ungdomsorganisation i detta sammanhang skall organisationen vara
berättigad till samt också erhållit aktivitetsstöd under det senaste verksamhetsåret.
Bidragets storlek
Bidrag utgår med 75 % av kostnaderna för hyrda lokaler, planer eller arrenden.
Hyresbidraget är maximerat till 15.000:- per förening och kalenderår.
Ansökan
Ansökan görs på fastställd blankett senast den 1 maj.
LEDARUTBILDNINGSBIDRAG
Villkor
De kunskaper kursdeltagaren erhåller ska komma till användning vid insatser inom
förening eller organisation i kommunen.

Bidragets storlek

Bidrag utgår med 75% av kostnaderna för
- kursavgift
- kursmaterial
- resekostnad
- förlorad arbetsförtjänst
Bidrag utgår till de föreningar som är berättigade till aktivitetsstöd. Bidraget maximeras
till 300 kr per deltagare och dag, dock högst
- 4.000 kr/år till förening med 8-49 medlemmar
- 5.000 kr/år till förening med 50-75 medlemmar
- 8.000 kr/år till förening med 76 medlemmar och däröver.
Ansökan
Ansökan görs på särskild blankett senast två månader efter kursens genomförande.
Till ansökan bifogas kursprogram och deltagarintyg, alternativt styrkt
deltagarförteckning.
LOKALÄGARFÖRENINGSBIDRAG
Villkor
Bidrag utgår till lokalägarförening som upplåter sina lokaler enligt de riktlinjer som ligger
till grund för statsbidrag till föreningar av detta slag.
Bidragets storlek
Bidraget utgår med det belopp som kommunfullmäktige fastställer efter förslag av
kommunstyrelsen.
Ansökan
Ansökan görs på fastställd blankett senast den 1 maj.
BIDRAG TILL UTSKOTTETS FÖRFOGANDE
Ändamål
Bidrag ges i första hand till de föreningar som ej uppfyller kraven för övriga
bidragsformer.
Övriga föreningar har möjlighet att ansöka om medel ur detta anslag löpande under året
för speciella och angelägna arrangemang.
Bidragets storlek
Finns inga fastställda belopp men generellt gäller att de belopp som står till förfogande är
begränsade.
Ansökan
Föreningar som ej uppfyller kraven för övriga bidragsformer bör inge sin ansökan senast
1 maj. Övriga föreningar ansöker löpande under året och anger i ansökan vad bidraget
skall användas till.
Granskning
Granskning av riktighet i lämnade uppgifter kommer att ske. Detta sker antingen
slumpmässigt eller i vissa fall generellt.
Önskas en fråga behandlad kan den lämnas löpande under året till kommunkansliet.
Även övriga kommunstyrelseledamöter tar givetvis emot frågor för behandling.
Inom kommunstyrelsen har Sven-Inge Karlsson ett uppdrag att bevaka kultur- och
fritidsfrågorna.

