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Dokument: Normer

Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m.

Antagen: KF 2003-10-29 § 142 KS 2003-163 2003-11-28
Reviderad: KF 2011-02-23, § 13 KS 2010-255 2011-03-23

Normer för föreningsstöd i Eda kommun

Inledning

Syftet med Eda kommuns insatser inom området föreningsstöd, är att främja och stimulera
det samlade föreningslivets verksamhet och dess utveckling, så att föreningar och
organisationer kan erbjuda människor en meningsfull fritid.

Kommunen vill tydliggöra föreningsstödet och bidragsgivningen genom att
prioritera

 föreningsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och invandrare,
 föreningsverksamhet som motverkar bruk av droger, våld, rasism och tidig utslagning
 föreningsverksamhet som främjar jämställdheten mellan könen

Allmänna bestämmelser

Allmänt

Föreningsstöd lämnas till förening/organisation, nedan nämnd förening, som har sin
verksamhet och hemvist i Eda kommun och som är ansluten till en riksorganisation.
Förening som inte är ansluten till en riksorganisation men som i övrigt uppfyller normerna,
kan dock få stöd efter särskild prövning av Kommunstyrelsen.

I övrigt krävs av förening

att dess verksamhet bedrivs utifrån demokratiska grunder och är öppen för alla som stöder
dess ändamål och syften, vilket ska framgå av fastställda stadgar.

att dess verksamhet har bedrivits under minst 6 månader i Eda kommun.

att det årligen, direkt efter årsmöte, lämnas in en redovisning med föregående års
verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och
årsmötesprotokoll samt grunduppgifter om föreningens adress, kontaktperson
o s v, enligt fastställd blankett ”uppgifter till föreningsregister”.

att den ger sådan insyn att nämnden kan kontrollera att dels de uppgifter föreningen
lämnat i ansökan stämmer och dels att beviljat bidrag används till avsett ändamål.
Eda kommuns revisorer kan också kräva insyn i föreningens verksamhet.
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Politiska och religiösa föreningar har rätt till ett anonymitetsskydd för sina medlemmar.
Kontrollen av dessa föreningar sker genom revisorerna i deras föreningar och
distriktsorganisationer.

Föreningsstöd lämnas endast per år om inte annat beslutas. En prövning av föreningsstöd görs
av Kommunstyrelsen varje år.

Om en förening har en skuld till Eda kommun regleras skulden före utbetalning av
föreningsstöd.

Föreningsstöd lämnas inte till föreningar, såsom:

Ekonomiska eller yrkesmässiga föreningar
Stödföreningar (supportklubbar m fl)
Elevföreningar, t ex skolidrott, kommunala musikskolans ungdomsgrupper m fl
Föreningar knutna till svenska kyrkan
Föreningar knutna till svenska försvaret
Föreningar och organisationer utanför Eda kommun

Medlemsdefinition

Med medlem menas en person som är boende i kommunen och som är matrikelförd och har
erlagt fastställd medlemsavgift och i övrigt uppfyller de krav som föreningen ställer genom sina
stadgar och årsmötesbeslut.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall alltid skickas in av föreningens huvudstyrelse och vara undertecknad av behörig
firmatecknare.

Ansökningsdatum: 31 januari för samtliga bidragsformer alternativt löpande under året där det
står särskilt angivet.

Ansökan skickas till:
Eda kommun, Kommunstyrelsen, Box 66, 673 22 Charlottenberg

Utbetalning av föreningsstöd

Utbetalning av föreningsstöd sker genom förenings postgiro, bankgiro eller bankkonto.

Tolkning och tillämning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa grundregler avgörs av Kommunstyrelsen.

Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)

När en förening gör en ansökan på någon av ansökningsblanketterna innebär det att
uppgifterna kommer att behandlas i något register, manuellt eller troligen ADB baserat.
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Sammanställning över föreningsstöd, bidragsformer

1. Bidrag till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar

2. Bidrag till föreningar med verksamhet för pensionärer

3. Bidrag till föreningar med lokalhållande verksamhet

4. Bidrag till föreningar genom nolltaxa för samlingslokaler

5. Bidrag till föreningar med kulturell verksamhet

6. Bidrag till studieorganisationer

7. Bidrag till övriga föreningar

8. Nolltaxa vid kommunens fritidsanläggningar

9. Föreningsservicen – utlåning av diverse utrustning

1. Bidrag till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar

Förening med huvudsaklig verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 – 20 år har
möjlighet att ansöka om olika former av föreningsstöd.
Föreningen ska för att kunna få bidrag till sin ungdomsverksamhet, ha minst 10 medlemmar
i åldrarna 7 – 20 år, som regelbundet deltar i föreningens verksamhet.
Föreningen skall redovisa minst 15 aktiviteter per år (med ledare).

Av föreningens verksamhetsberättelse skall framgå att dess föreningsverksamhet
riktar sig till barn, ungdomar och invandrare, motverkar bruk av droger, våld, rasism och
tidig utslagning samt främjar jämställdheten mellan könen.

Följande bidragsformer finns:

 Drift- och underhållsbidrag
 Investeringsbidrag
 Kommunalt aktivitetsbidrag
 Lönebidrag
 Utbildningsbidrag

Drift- och underhållsbidrag

Förening som i huvudsak bedriver någon form av verksamhet för barn och ungdomar och
som äger och som själv svarar för drift och underhåll av anläggning/ar och lokal/er kan
ansöka om drift- och underhållsbidrag.

Syftet med drift- och underhållsbidragen är att till viss del täcka driftskostnaderna för
föreningsägda anläggningar/lokaler.

Bidrag lämnas efter fastställda bidragsschabloner för anläggningar/lokaler.
Kommunstyrelsen beslutar om drift- och underhållsbidrag varje år.
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Investeringsbidrag

Förening kan ansöka om investeringsbidrag till en anläggning/lokal, inventarier eller
utrustning.
Ansökan om investeringsbidrag kan sökas på två sätt, dels som ansökan om
investeringsbidrag för innevarande år med ett bidragsbelopp maximalt upp till 40 000
kronor och dels som ansökan om investeringsbidrag för kommande år (inget maximerat
bidragsbelopp).

Kommunstyrelsen beslutar om vilka investeringar som skall ingå i nästa års
investeringsbudget. Därefter beslutar Kommunfullmäktige om investeringsbudgeten.

Bidragets storlek bestäms av Kommunstyrelsen och vid dess bedömning tas bl a
hänsyn till behovet av investeringen, kostnadsberäkningen, finansieringsplan o s v.

Kommunalt aktivitetsbidrag

Förening kan ansöka om kommunalt aktivitetsbidrag för sin barn- och
ungdomsverksamhet.

Ansökan skall lämnas efter de riktlinjer som gäller för respektive riks- eller
distriktsorganisation när det gäller ansökan om lokalt aktivitetsstöd.

Kommunalt aktivitetsbidrag med 25 kronor per sammankomst/aktivitet och med
minst fem deltagare förutom ledaren.

Lönebidrag

Förening med lönebidragsanställd vaktmästare eller en anställd med en annan
funktion kan ansöka om kommunalt lönebidrag.
Ansökan skall lämnas en gång per år och senast den 31 januari.

Kommunstyrelsen beslutar om kommunalt lönebidrag kan utgå och bidragsbelopp.
Bidragsbelopp kan fastställas först efter det att Kommunfullmäktige har beslutat om
kommunens budget och efter Arbetsmarknadsverkets beslut om lönebidrag.

Bidrag utbetalas varje månad och som underlag för fastställande av bidragsbelopp gäller
Arbetsmarknadsverkets avisering om utbetalt belopp.
Berörd förening skall inlämna en kopia av aviseringen varje månad.

Föreningar rekommenderas att upprätta kollektivavtal med berörda
personalorganisationer.

Utbildningsbidrag

Förening kan ansöka om utbildningsbidrag till styrelseledamöter, ungdomsledare
som förväntas få eller har ledaruppdrag och för domare inom ungdomsverksamheten.

Utbildningsbidrag lämnas till kursavgiften med maximalt 400 kronor per dag och deltagare.
Kostnader för resor, logi och andra omkostnader är inte bidragsgrundande.

Ansökan kan lämnas löpande under året.
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2. Bidrag till föreningar med verksamhet för pensionärer

Förening med verksamhet för pensionärer kan ansöka om verksamhetsbidrag.
Bidraget uppgår till 25 kronor per medlem och år.

3. Bidrag till föreningar med lokalhållande verksamhet

Föreningar med lokalhållande verksamhet i kommunens tätorter och som är anslutna till
kommunens nolltaxa för samlingslokaler kan ansöka om driftbidrag.
(Övriga föreningar med lokalhållande verksamhet kan endast ansöka om stöd i form av nolltaxa
för samlingslokaler)

Bidragets storlek bestäms av efter en individuell prövning utifrån föregående års egentliga
driftskostnad. Vid bedömningen tas bland annat hänsyn till anläggningens storlek, standard,
skötsel och nyttjande.

4. Bidrag till föreningar genom nolltaxa för samlingslokaler

Förening som är godkänd och registrerad i kommunen kan ansöka om bidrag genom
nolltaxa för samlingslokaler.

Nolltaxebidrag utgår med maximalt 5 000 kronor per år och lokalnyttjande förening.
Extra nolltaxebidrag kan sökas av förening som har ytterligare behov av att hyra lokal för
sin verksamhet och som saknar tillgång till egen lokal, samt bedriver någon form av barn-
och ungdomsverksamhet och pensionärsföreningar.

För studieförbund och deras verksamhet gäller ett nolltaxebidrag med maximalt 150 kronor
per hyrestillfälle.

Lokalnyttjande föreningar har ansvaret för att de håller sig inom beviljade bidragsnivåer.

Bidrag genom nolltaxan för samlingslokaler lämnas till den lokalhållande förening som
svarar för lokaluthyrningen. Bidrag bestäms utifrån de hyresavtal som fastställs mellan
Kommunstyrelsen och de lokalhållande föreningarna.
Nolltaxebidrag lämnas till respektive lokalhållande förening och det grundas på föregående
års faktiska lokaluthyrning och betalas ut i sin helhet i början av året.
För att en förening ska vara bidragsberättigad ska den lämna in en slutredovisning över
lokaluthyrningen, senast den 31 januari året därpå.

De lokalhållande föreningarna är:

Beteds Skytteförening,
Byggnadsföreningen Ljusglimten,
Järnskogs Framtidsgrupp,
Folketshusföreningen i Charlottenberg,
Folketshusföreningen i Hammar,
Folketshusföreningen i Häljeboda,
Folketshusföreningen i Åmotfors,
Lundsbergs Bygdegårdsförening och
Lässeruds Badhusförening.
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5. Bidrag till föreningar med kulturell verksamhet

Följande bidragsformer finns:

 Driftbidrag till hembygdsföreningar

 Driftbidrag till museiföreningar/museer

 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

 Bidrag till arrangemang

 Lönebidrag till museiverksamhet (se vidare sidan 5!)

Driftbidrag till hembygdsföreningar

Förening som bedriver verksamhet med kulturbevarande uppgifter och som har offentligt
öppethållande under sommarhalvåret är berättigade till verksamhetsbidrag.

Driftbidrag till museiföreningar/museer

Förening som bedriver museiverksamhet eller liknande kan ansöka om drift- och
underhållsbidrag.

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Förening med kulturell verksamhet och även övriga föreningar kan ansöka om ett
verksamhetsbidrag till framåtsyftande insatser.

Bidrag till arrangemang

Förening med arrangemangsverksamhet kan ansöka om bidrag till arrangemang riktade till barn
och ungdomar och övriga offentliga arrangemang.
Redovisning ska ske senast 2 månader efter arrangemangets genomförande.

Ansökan kan lämnas löpande under året.

6. Bidrag till studieförbund

Kommunalt bidrag utgår till studieförbundsavdelning vars riksförbund ingår i
Folkbildningsrådet och som har dokumenterad verksamhet inom Eda kommun.

Studieförbundet SISU-idrottsutbildarna får fr. o m 2007 stöd enligt egen förordning direkt ifrån
Utbildningsdepartementet. Studieförbundet SISU-idrottsutbildarna ska även i fortsättningen
vara ett studieförbund som bedriver folkbildning.

Bidrag till verksamheten

Bidraget består av tre delar:

1. Grundbidrag med 70 %, som fördelas utifrån respektive studieförbunds relativa andel
av föregående års totala anslag.
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2. Volymbidrag med 25 %, som beräknas på antalet:
- studiecirklar
- studietimmar
- deltagare i studiecirklar
- kulturella arrangemang
- annan gruppverksamhet

3. Målgruppsbidrag med 5 %
Den målgrupp som bedöms som särskilt viktig är barn och ungdomar, personer med
utländsk bakgrund och deltagare med funktionshinder. Fördelningen beräknas efter
antalet deltagartimmar under det senast redovisade verksamhetsåret.

Ansökan om bidrag skall göras senast den 31 januari varje år på avsedd blankett. Till
ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över den
genomförda verksamheten i kommunen. Det skall också inlämnas en specificerad redovisning
av vilka studiecirklar och kulturella arrangemang som genomförts under föregående år i Eda
kommun.

7. Bidrag till övriga föreningar

Förening, som inte faller in under någon av de andra stödformerna, kan ansöka om bidrag till
sin verksamhet.

Ansökan kan lämnas löpande under året.

8. Nolltaxa vid upplåtelse av kommunens fritidsanläggningar

Förening, registrerad och bidragsberättigad, med verksamhet för barn, ungdomar och
pensionärer och med ledarledd verksamhet inom kommunen, är berättigade till nolltaxa i
samband med hyra av kommunens fritidsanläggningar.

9. Föreningsservicen – utlåning av diverse utrustning

Förening, registrerad och bidragsberättigad och med verksamhet inom kommunen, har
möjlighet att få låna diverse utrustning genom kommunens föreningsservice.

Kommunstyrelsen
Postadress:

Eda kommun
Kommunstyrelsen
Box 66
673 22 Charlottenberg

Telefon: 0571-281 00 vx

Telefax.: 0571-281 03

E-post: kommun@eda.se

Eda kommuns hemsida: www.eda.se
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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSBIDRAG

Följande bidragsschabloner gäller för olika anläggningar/lokaler år 2010:

Bidragsobjekt; anläggningar/lokaler Bidrag

 Elljusspår, motions-/skidspår (2,5 km) med belysning utan elkostnad 9 000

 Elljusspår, motions-/skidspår (2,5 km) med belysning och elkostnad 25 000

 Elljusspår, motions-/skidspår (5 km) med belysning och elkostnad 40 000

 Fiskeanläggning 3 000

 Fotbollsplan, match-gräs 15 000

 Fotbollsplan, träningsplan-grus, gemensam 25 000

 Fotbollsplan, tränings-/ungdomsplan-gräs 8 000

 Förenings-/omklädningslokal (större), med verksamhet vintersäsong 35 000

 Förenings-/omklädningslokal (större), med verksamhet sommarsäsong 23 000

 Föreningslokal, övriga (mindre), maximalt bidrag 15 000
Förening som äger eller hyr en lokal kan få driftbidrag för den faktiska kostnaden,
men med högst 12 000 kronor per år och lokal. Godkänd lokal är enbart sådan som i
huvudsak används till barn- och ungdomsverksamhet.

 Golfbana, 18-håls 50 000

 Motorbana, crossbana 8 000

 Motorbana, folkracebana 8 000

 Orienteringskartor 15 000

 Skidskyttebana med belysning utan elkostnad 4 000

 Skyttebana (50–300 m, bidrag till max. 2 banor per förening) 3 000

 Skyttehall 6 000

 Tennisbana 3 000

Föreningar som tillsammans använder en eller flera anläggningar/lokaler kan
efter särskild prövning få bidrag utöver de fastställda bidragen.
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FÖRENINGSSERVICEN

Följande utrustning finns för utlåning till föreningslivet i Eda kommun:

 Biljardbord med tillbehör
SMU i Järnskog innehar utrustningen

 Bowlingbana, mobil bowlingbana
Utrustningen är uppställd i ”pelargongången”, Petersborg i Charlottenberg
Käglor och klot finns att hämta på kultur- och fritidsavdelningen, Kommunhuset

 Dator, persondator
Valfjällets Slalomklubb innehar utrustningen

 Digitalkamera
Kameran lämnas ut mot deposition. Finns på kultur- och fritidsavdelningen, Kommunhuset

 Elverk (mobilt)
SMK Eda innehar utrustningen.

 Kontrollenheter till orientering
OK Hierne innehar utrustningen

 Ljudanläggning, mobil ljudanläggning.
Utrustningen finns i Folkets hus, Charlottenberg

 Orienteringskarta
OK Hierne och Åmotfors OK innehar kartorna

 Röjsåg
Eda Idrottsföreningen innehar utrustningen.

 Tidtagningsutrustning modell Rapona Timer S4 med tillbehör, fotocell och resultattavla.
Valfjällets Slalomklubb innehar utrustningen.

 Tidtagningsutrustning modell Regnly Timer RT3 med tillbehör
Finns på kultur- och fritidsavdelningen, Kommunhuset

 Tävlingspodium
Åmotfors Atletklubb innehar utrustningen.

Utlåning av ovanstående utrustningen skall göras genom Eda kommun, Kommunstyrelsen.


