Bidragsbestämmelser
för organisationer verksamma inom Alvesta kommun
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Bidragsbestämmelser
Antagna av Kultur- och fritidsnämnden den 16 april 2018.
Gäller ansökning som inkommer efter 1 januari 2018.
Bidragen administreras av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Riktlinjer
Bidragen är avsedda att vara en hjälp till självhjälp och är ett stöd till
lokala organisationer inom Alvesta kommun, som bedriver ideell
verksamhet för barn och ungdomar samt annan verksamhet som Alvesta
kommun finner anledning att stödja.
Genom bidrag och andra stödformer vill Alvesta kommun
- Främst stödja och utveckla det ideella föreningslivets
ungdomsverksamhet.
- Stödja insatser för att integrera funktionshindrade ungdomar i
föreningslivet.
- Stimulera föreningar att i sin verksamhet integrera människor från
olika kulturområden.
- Verka för ett varierat utbud av fritidsverksamhet för såväl flickor som
pojkar.
- Stödja organisationer som tar till vara samt utvecklar vårt kulturella
arv.
- Stödja kulturyttringar såsom konst, musik, teater etc.

Regler
Vem kan få föreningsstöd?
För att en förening skall komma ifråga för föreningsstöd skall normalt
följande grundvillkor vara uppfyllda.
- Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation
och/eller av Alvesta kommun.
- Föreningen skall ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i
föreningens verksamhet.
- Föreningen ska ha sitt säte i Alvesta kommun och bedriva verksamhet
inom kommunen.
- Ett grundkrav för att erhålla bidrag är att föreningen antagit en drogoch alkoholpolicy (gäller ungdomsföreningar).
- Föreningen ska ta ut en skälig medlemsavgift.
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För att klassas som ungdomsorganisation och därmed erhålla lägsta
taxa vid förhyrning av kommunens lokaler gäller dessutom att föreningen
- Har minst 10 medlemmar i åldern 7 – 25 år (som medlem räknas den
som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som
medlem, erlagt beslutad medlemsavgift och deltar regelbundet i
verksamheten).
- Bedriver regelbunden verksamhet för åldersgruppen 7 – 25 år.
- Uppfyller kraven för erhållande av verksamhetsbidrag enl. A.
Aktivitetsbidrag.

Föreningar kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon
av följande kategorier (för godkända lokaler kan dock lokalbidrag utgå):
- Privatekonomiska föreningar.
- Partipolitiska vuxenföreningar.
- Elevföreningar
- Föreningar knutna till svenska kyrkan.
- Föreningar knutna till svenska försvaret.
- Stödföreningar (supporterklubb, föräldraförening etc.).
- Pensionärsföreningar.
- Nykterhetsföreningar, vuxna.
- Hjälporganisationer, vuxna.
Föreningsstöd utgår ej heller om föreningen erhåller bidrag från annan
kommunal nämnd/styrelse eller landsting för samma ändamål.
- Bidrag till studieförbunden utgår enlig särskilda bestämmelser.
- Bidrag till handikapporganisationerna kan även utgå till regional
förening då lokal sådan saknas.
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Bidragsformer
Samtliga bidrag utgår under förutsättning att kommunfullmäktige anvisar
erforderliga medel. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att inom ramen
för anvisade medel omfördela mellan de olika bidragsformerna.
Kommunalt bidrag kan utgå som
A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag).
B. Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal.
C. Bidrag till förhyrda lokaler.
D. Främjandebidrag.
E. Bidrag till speciella ändamål.
F. Ledarutbildningsbidrag.
En förening kan få en kombination av ett eller flera bidrag.
Lägsta bidrag som kan utgå är 300 kr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott prövar varje ansökans skälighet, bl.a.
verksamhetens omfattning, antal medlemmar under 25 år, lokaler,
tillgångar m.m.
Bidrag enligt dessa regler grundas i första hand på verksamhetsåret före
det år ansökan om bidrag görs. Bidraget betalas ut året efter det
ansökan gjorts och är till för föreningens verksamhet det år som bidraget
erhålles.
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A. Aktivitetsbidrag
Bidrag utgår för aktiviteter med 6 kr/deltagare i sammankomst. Stödet
utgår för åldrarna 7 – 25 år. För funktionshindrade finns ingen övre
åldersgräns. Verksamheten skall vara regelbunden.
Sammankomstdefinition
Med sammankomst menas en av föreningen planerad och anordnad
aktivitet, i vilken tre ungdomar utöver ledare deltager.
För att den skall räknas som planerad gäller att den skall vara beslutad
av föreningens styrelse, medlemsmöte eller motsvarande.
För bidragsberättigad sammankomst gäller att
- Aktiviteten måste pågå under minst 60 minuter och i huvudsak ligga i
linje med föreningens verksamhet och idé.
- Gruppen måste innehålla minst tre deltagare, utöver ledare, i åldern
7– 25 år.
- Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare, men får
inte vara yngre än 13 år.
- Gemensam samling med någon form av instruktion eller dylikt skall
inleda.
- Gemensam avslutning ska ske.
- Aktiviteten måste vara ledarledd.
- Samma person får endast medräknas i en bidragsgrundande
sammankomst i samma förening per dag.
- Vid varje sammankomst ska gruppledaren föra närvarokort och intyga
med sin namnunderskrift att redovisningen stämmer. Närvarokortet
skall förvaras i fyra år av föreningen.
Bidragsberättigad verksamhet kan vara sammanträden, föreningsmöten,
träning/övning, hobbyverksamhet, tävlingar/matcher/egna framträdanden
som ej är entrébelagda.
Entrébelagda tävlingar/matcher/uppvisningar, studiecirklar,
sammankomster eller kommersiella arrangemang som exempelvis dans,
bingo och basar utgör ej bidragsberättigad sammankomst.
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B. Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal
Gäller fritidsanläggningar och samlingslokaler godkända av Kultur- och
fritidsnämnden. Hembygdsgårdar o. dyl. söker främjandebidrag.
Bidrag utgår med 90 % för de kostnader som ej är påverkbara d.v.s.
räntor på godkända lån. Om räntebidrag ska kunna utgå måste Kulturoch fritidsnämnden innan lånet tecknats godkänna detta som
bidragsberättigat. Förening som tagit lån godkänt av Kultur- och
fritidsnämnden, kan efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden få förskott
för betalning av räntor och ev. amorteringar under löpande
verksamhetsår.
Bidrag B utgår endast till av Kultur- och fritidsnämnden godkänd
anläggning.
Bidrag utgår med 80 % för de kostnader som kan påverkas d.v.s.
punkterna 2– 5 nedan.
Bidrag kan utgå till organisation som driver anläggning under
förutsättning att den hålles i tillfredsställande och funktionsdugligt skick.
Organisationen är skyldig att vid efterfrågan till skälig taxa hyra ut
anläggningen då den inte används för eget bruk (skälig taxa: jfr
kommunala lokaler). Bidraget minskas då med 25 % av intäkterna.
Kostnader på vilka bidragsgrunden beräknas är:
1. Ränteutgifter på av Kultur- och fritidsnämnden godkända lån (lånets
storlek, räntesats samt amorteringstid skall anges ).
2. Uppvärmning och el.
3. Vatten och avlopp, renhållning och sotning.
4. Försäkringar på anläggningen.
5. Arrende.
6. För underhållskostnader utgår bidrag med fastställd poäng
multiplicerat med 450 kr.
7. För tillsynskostnader utgår bidrag med fastställd poäng multiplicerat
med 450 kr.
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C. Bidrag till förhyrda lokaler
Bidrag utgår endast till förhyrning av lokaler inom kommunen.
Bidrag kan utgå till lokaler som regelbundet används för
ungdomsverksamhet och där hyreskostnaderna ej är subventionerade av
kommunen och där motsvarande kommunal lokal ej finns.
För klubblokal gäller att föreningen har årskontrakt och full
dispositionsrätt till lokalen.
Förhyrning, hyreskontrakt och förändring skall godkännas i förväg av
Kultur- och fritidsnämnden. För hyresbidraget kan Kultur- och
fritidsnämnden sätta ett högsta tak i kronor.
Bidraget utgår med högst 60 % av hyreskostnaden.
I beräkningsgrunden för klubblokal ingår hyran för lokalen samt
konsumtionsavgifter i den mån de inte ingår i hyran.
Även för tillfällig förhyrning för ungdomsverksamhet kan bidrag utgå.
Dock skall kommunala lokaler i första hand användas.
Föreningar som hyr exempelvis sport- bollhallar o. dy. av annan än
kommunen, kan inte få mer i bidrag än slutkostnaderna för föreningen
motsvarande minst hyran för motsvarande kommunal lokal.

7 (10)

D. Främjandebidrag
De föreningar som inte omfattas av andra bidragsformer enligt ovan kan
få ett främjandebidrag som utgår efter Kultur- och fritidsnämnden
prövning i varje enskilt fall.

E. Bidrag till speciella ändamål
1. Verksamhet
Bidrag kan utgå till verksamhet som inte omfattas av bidragsreglerna
t.ex. försöksverksamhet, vissa arrangemang, utvecklingsarbete,
integrering av funktionshindrade ungdomar i föreningslivet,
kartframställning eller till annan verksamhet som Kultur- och
fritidsnämnden finner anledning att stödja.
2. Bidrag kan utgå till investeringar såsom reparationer eller
nyanskaffning samt till oförutsedda utgifter. För att bidrag skall utgå
måste ansökan vara godkänd av Kultur- och fritidsnämnden före
genomförandet. Beviljat bidrag skall användas för ändamålet inom 1
år om inte förlängning av särskilda skäl godkänts. Bidrag betalas ut
efter redovisning av vidimerade kostnader. Energibesparande
åtgärder skall prioriteras.
3. Startbidrag kan utgå till nybildad förening med 1200 kr för helt
verksamhetsår. Föreningen skall ha varit verksam i minst 6 månader.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningen och placerar in den i
bidragskategori.
4. Även kompletteringsbidrag kan utgå och är avsett att täcka det glapp
som kan uppstå innan årligt bidrag börjar utbetalas. Föreningen
ansöker om kompletteringsbidrag.
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F. Ledarutbildningsbidrag
Ändamål
Bidraget avser att stödja föreningens ledarutbildning för att främja och
utveckla ungdomsverksamheten.

Villkor
Kurser och utbildning skall inriktas på ungdomsverksamhet. Med
ansökan bifogas kursprogram och kursintyg med styrkta
kostnadsuppgifter.

Bidrag
Bidrag utgår med 100 % av kurskostnaderna. Bidrag utgår ej för
reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Föreningens totala
ledarutbildningsbidrag beror på föreningens verksamhet, mätt i antalet
aktiviteter föregående år.

Ansökan
Ansökan om bidrag skall vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda
senast två månader efter avslutad kurs.

Beräkningsgrund
Antal sammankomster föregående år
20 – 99
100 – 249
250 – 399
400-

Bidragstak
4 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
8 000 kr

OBS! För Kulturföreningar gäller särskilda regler.
Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen för närmare upplysningar.
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Ansökan om bidrag
Förening som vill få kommunalt bidrag enligt ovanstående bestämmelser
skall senast de 15 april skicka in ansökan jämte verksamhetsberättelse
med redovisning av föregående års verksamhet, ekonomisk redogörelse,
revisionsberättelse samt antagen budget för innevarande år och
verksamhetsplan för kommande år.
Ansökan inlämnas av organisationens styrelse undertecknad av antingen
ordförande, kassör eller sekreterare samt av revisor.
Ansökan skall alltid lämnas på därför avsedd blankett, vilken rekvireras
från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ansökan skickas eller inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen senast
15 april.
Bidragsansökan som inkommer efter den 15 april behandlas ej utan att
särskilda skäl föreligger.
Kontroll
Bidragsansökande förening är skyldig att till Alvesta kommun lämna de
övriga handlingar och uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för
prövning av ansökan och kontroll av lämnade uppgifter.
Lämnas efter uppmaning inte dessa uppgifter av föreningen betalas inga
kommunala bidrag ut.

Utbetalning av bidrag
Utbetalning av årets bidrag sker i februari och augusti månad.
Bidrag utbetalas till lokalavdelningens bankgiro/plusgiro.
Vid utbetalning kan avdrag göras för skuld till Alvesta kommun.
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Alvesta kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen.
342 80 Alvesta
Telefon växel: 0472-15 000
E-post: kulturochfritid@alvesta.se
Hemsida: www.alvesta.se

