2010-05-18

Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 och av kommunstyrelsen 2010-04-13

POLICY FÖR FÖRENINGSBIDRAG

Ärende

2010-05-18

KS 2010/118

Gäller from 2011-01-01
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-04-26

Vansbro kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av föreningar är positivt för
Vansbros alla invånare. Föreningslivet har betydelse genom att deras verksamhet stöttar upp
och fyller på där kommunens ansvar tar slut.
Vansbro kommun vill att aktiviteter så långt som möjligt ska vara organiserade av kommuninvånarna själva.
Genom kommunbidragen vill kommunen bidra till att föreningslivet får ett ekonomiskt stöd
för sin verksamhet.
Ideella föreningar med styrelse i och verksamhet förlagd till Vansbro kommun kan erhålla
ekonomiskt stöd enligt kommunens regler för föreningsbidrag.
Föreningsbidraget ska:
- Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för kommuninnevånare.
- Uppmana till att samverka med kommunen på ett aktivt sätt för att påverka medborgarnas
hälsa i positiv riktning.
- Inspirera föreningar att utöka sitt engagemang i skola och barnomsorg och för äldre.
För att bidrag ska kunna erhållas ska föreningen vara en kraft och ett föredöme i arbetet mot
droger, våld och diskriminering.
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REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

Ärende

2010-05-18

KS 2010/118

Gäller from 2011-01-01
Antaget av Kommunstyrelsen 2010-04-13
Bidragsberättigad förening
Kommunalt bidrag kan ges till ideella föreningar med styrelse i och verksamhet förlagd till Vansbro kommun. Föreningen ska vara registrerad som ideell förening, avser
ej politiska partier eftersom partistöd betalas ut.
För att erhålla bidrag ska medlemsantalet uppgå till minst 10 medlemmar. Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som
medlem och erlagt fastställd avgift.
Bidragsformer

Administrationsbidrag


Driftbidrag till lokaler och anläggningar



Aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet



Bidrag för kulturarrangemang

Bidragen ges per kalenderår och är avsedda som ett stöd och kan aldrig ge full kostnadstäckning.
Ansökan
Ansökan om bidrag ska göras av föreningens huvudstyrelse och inte av sektionsstyrelse eller likande.
Ansökningar för
-

administrationsbidrag
driftbidrag till lokaler och anläggningar
bidrag för kulturarrangemang
görs på kommunens blankett för respektive bidrag.
Ansökningar ska vara Vansbro kommun tillhanda senast 31 augusti året före bidragsåret.
Utbetalning av dessa bidrag görs senast 28 februari bidragsåret.

2(6)

För att ansökan ska behandlas ska följande bifogas:






verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
antal medlemmar
föreningens intäkter av medlemsavgifter vid verksamhetsårets utgång
vinst- och förlusträkning (resultaträkning) för senaste verksamhetsåret
balansräkning för senaste verksamhetsåret

Saknar ansökan dess uppgifter och handlingar tas den inte upp för behandling.
Ansökningar för
- aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet
görs på kommunens blankett för aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet senast 15 augusti
för perioden januari-juni och senast 15 februari för perioden juli-december.
Utbetalning sker efter Riksidrottsförbundets granskning av sökande föreningar är klar.

Ansökningarna skickas till: Vansbro kommun, att: Carol Nilsson, Medborgarhuset, 780 50
Vansbro
Administrationsbidrag
Bidraget kan utbetalas med 15 kronor per medlem i åldern 3-20 år.
Har föreningen en medlemsavgift som är lägre än 20 kr per medlem utbetalas inget bidrag.
Bidraget utgår med högst 6 400 kronor per förening och år. Bidrag under 100 kronor
utbetalas ej.
Driftbidrag till lokaler och anläggningar
Kommunen prövar skäligheten i förhållandet till verksamheten. En förutsättning för
bidrag är att föreningen äger eller förhyr stadigvarande lokalen.
Förhyrda lokaler
Bidrag till av förening förhyrda lokaler ges med 90% av faktiska hyreskostnader, dock
max 7 000 kr/år. För att ansökan ska behandlas ska hyresavtal bifogas.
Driftbidrag ges ej till skol- och gymnastiksalar som hyrs ut av kommunen till subventionerad hyra.
Föreningsägda lokaler och anläggningar
Driftbidrag utbetalas under förutsättning att föreningarna utan kostnad upplåter anläggningarna för barnomsorgen samt grund- och gymnasieskolans behov.
Driftbidrag utbetalas per byggnad, dvs det är ej möjligt att få flera driftbidrag för
samma byggnad.
Innan föreningarna beslutar om om- och tillbyggnad eller anskaffar byggnad, ska
kommunen kontaktas för besked om möjlighet till framtida lokalbidrag. Har kommunen inte kontaktats och lämnat besked utbetalas inget bidrag.
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Lokaler, anläggningar och bidrag till dessa:
7.1

Klubblokal, minst 25 m2

2 200 kr/år

7.2

Bystuga, minst 25 m2

2 200 kr/år

7.3

Ordenshus, minst 25 m2

2 200 kr/år

7.4

Hembygdsgård

6 000 kr/år

7.5

Minnesmonument

7.6

Fotbollsplaner, gräs eller grus, minimimått: 100 *
60 m på huvudanläggningen, för användning till träning och seriespel.
(maxbidrag per förening och år)

500 kr/år

20 000 kr/år

7.7

Tennisbanor med grus
(maxbidrag per förening och år)

2 000 kr/år

7.8

Tennisbanor med asfalt
(maxbidrag per förening och år)

750 kr/år

7.9

Omklädningsbyggnad med dusch och värme som används året runt.

7.10 Omklädningsbyggnad som används under en del av
året och ej har kontinuerlig uppvärmning.
7.11 Skjutbaneanläggning

7 500 kr/år

3 500 kr/år
650 kr/ställ/år
max 3 500 kr/år

7.12 Pistolskytteanläggning

2 500 kr/år

7.13 Skeetbana

2 500 kr/år

7.14 Viltskyttebana

5 000 kr/år

7.15 Motorbana

5 000 kr/år

7.16 Elljusspår

1 500 kr/km/år

7.17 Isbanor med sarg

2 200 kr/år
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Större anläggningars driftbidrag
8.1
8.2
8.3

Ridhuset, Uppsälje
Plasket, tempererad badanläggning
Flygfältet, Dala-Järna

300 000 kr/år
48 000 kr/år
15 000 kr/år

Aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet
Enligt folkhälsoplanens mål 9.
Bidraget ska ge incitament för en ökad fysisk aktivitet på fritiden.
Aktivetsbidrag kan utbetalas med 12 kronor per sammankomst med deltagare i åldern
3-20 år och i övrigt i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gäller för statsbidrag (LOK-stöd) för verksamheten.
Bidrag utgår för sammankomster som sker i föreningens regi.
En sammankomst ska ligga i linjer med föreningens verksamhet och innehålla fysisk
aktivitet.
Ansökan sker på särskild blankett.
Bidrag för kulturarrangemang
Bidrag för kulturarrangemang kan utbetalas till:
- offentlig programverksamhet såsom teater, konserter, utställningar, föreläsningar,
egna framträdanden med tillhörande repetitioner mm
- utgivning av skrifter, med lokal kulturanknytning
- dokumentation i bild eller text, med lokal kulturanknytning
- inventeringar och föremålsvård, med lokal kulturanknytning
Kostnadskalkyl ska alltid bifogas ansökan om bidrag.
I speciella fall, då föreningen ej kunnat förutse ett visst arrangemang före den 31 augusti, kan ansökan inkomma löpande under året och beviljas bidrag om kommunen anser arrangemanget vara värdefullt. Ansökan ska inkomma innan arrangemanget ägt
rum för att tas upp till behandling.
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Bilaga

Civilrättsliga regler för ideella föreningar
(källa Skatteverkets hemsida)
Ideell förening
En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är
ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål. För att en sådan förening, t.ex. en fackförening, ska vara en ideell förening i juridisk mening får den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte vara av affärsmässig karaktär.
En förening som både främjar medlemmarnas ekonomiska intressen och bedriver ekonomisk
verksamhet av affärsmässig karaktär (kan i regel översättas med näringsverksamhet), och därtill är kooperativ, utgör en ekonomisk förening. För att en sådan ska utgöra juridisk person
fordras att den registreras i föreningsregistret hos Bolagsverket. Om så inte sker ses föreningen som en s.k. oregistrerad ekonomisk förening och har som sådan inte rättskapacitet. Styrelseledamöter m.fl. personer i en sådan förening kan komma att få ett personligt ansvar för föreningens skulder.
Om en sammanslutning består av bestämda personer (fysiska eller juridiska) kan det i juridiskt
hänseende vara fråga om ett bolag och inte en förening. En sammanslutning anses vara en
förening om medlemsändringar kan ske utan ändring av stadgar/samverkansavtal medan det
normalt anses föreligga ett bolag om det krävs en ändring av den inbördes regleringen för att
nya personer ska kunna tillkomma.
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BILAGA till
Riktlinjer föreningsbidrag
2014-06-09

Driftbidrag - större anläggningar
Med större anläggningar avses den föreningsägda anläggningen
-

Ridanläggning Uppsälje (Vansbro ryttarsällskap)

samt stöd till föreningar som sköter de kommunägda anläggningarna
-

Snöå skidstadion Dala-Järna (Dala-Järna IK)
Ishallen Vansbro (Vansbro AIK IK)

Driftbidrag till föreningsägd anläggning
Driftbidrag ska täcka drift av anläggningen (byggnaden) och är ej avsett för bidrag till
verksamheten.
Driftbidrag utbetalas under förutsättning att föreningarna utan kostnad upplåter anläggningarna för barnomsorgen samt grund- och gymnasieskolans behov.
Ridanläggning Uppsälje (Vansbro ryttarsällskap)

Drift anläggning
Ersättning för skötsel av anläggningen (helår)
Utökat driftbidrag
Summa per år

300 000 kr
150 000 kr
75 000 kr
525 000 kr

Driftbidrag till föreningar som sköter kommunägda anläggningar
Kommunen ansvarar för driftkostnaden av anläggningen.
Föreningen ansvarar för driften av anläggningen under den säsong föreningen använder
anläggningen. Tid därutöver ansvarar kommunen för tillsyn av anläggningen.
Föreningen ansvarar för kostnader för verksamheten.
Driftbidrag utbetalas under förutsättning att föreningarna utan kostnad upplåter anläggningarna för barnomsorgen samt grund- och gymnasieskolans behov.
Snöå skidstadion (Dala-Järna IK)

Ersättning för skötsel av anläggningen (helår)
Utökat driftbidrag
Diesel till pistmaskinen, max 2 000 liter per år
(uppskattat ca pris exklusive moms)

150 000 kr
75 000 kr
22 000 kr

Ishallen Vansbro (Vansbro AIK IK)

Ersättning för skötsel av anläggningen (säsong)

75 000 kr
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Återredovisning
Föreningarna ska efter varje verksamhetsår redovisa:
(kan göras i samband med ansökan av driftbidrag)








verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
antal medlemmar
föreningens intäkter av medlemsavgifter vid verksamhetsårets utgång
vinst- och förlusträkning (resultaträkning) för senaste verksamhetsåret
balansräkning för senaste verksamhetsåret
föreningsägda anläggningar: specifikation av kostnader för anläggningen
antal aktiviteter/timmar som anläggningen upplåtits till barnomsorgen samt
grund- och gymnasieskolans behov

Utbetalning av ersättning
Ersättning utbetalas till:
Vansbro ryttarsällskap
Dala-Järna IK
Vansbro AIK IK

senast mars månad för innevarande verksamhetsår
oktober månad inför uppstart av säsongen
oktober månad inför uppstart av säsongen

Samtliga bidrag uppräknas med inflation (KPI) varje år.
Avtal
Utifrån dessa regler tecknas avtal med respektive förening som löper tills vidare med
uppsägningstid om 6 månader.

