4.4.1
Kommunal författningssamling

Bidragsnormer för föreningsverksamhet
Fastställda av kommunfullmäktige 6 oktober 1997 § 67
Reviderade av kommunfullmäktige 10 mars 2003 § 12 att gälla fr o m den 10 mars 2003

Syftet med kommunens bidragsgivning är att stödja och stimulera kommunens ideella
ungdomsföreningar att bedriva och utveckla verksamhet av god kvalitet.
Med god kvalitet menas att
-

verksamheten är uppbyggd på demokratiska grunder där medlemmarna har
insyn i föreningens verksamhet och skötsel

-

ledarna är goda förebilder och bedriver sin verksamhet utifrån ett hälso-, kvalitets- och rättviseperspektiv

-

man stöder kommunens förebyggande arbete mot alkohol, droger, våld och
rasism.

Fritidsnämnden äger rätt att begränsa eller neka förening rätt till bidrag om dess verksamhet inte svarar upp mot syftet med kommunens bidragsgivning.

Allmänna bestämmelser
För att kunna erhålla bidrag skall föreningen
-

tillhöra statsbidragsberättigad riksorganisation

-

ha minst 15 registrerade medlemmar i åldern 7-20 år mantalsskrivna i någon
UNO-kommun, d v s Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller
Österåker

-

huvudsakligen bedriva verksamhet för ungdomar i Vallentuna

-

redovisa minst 20 sammankomster per verksamhetsår

-

ha inregistrerat post- eller bankgirokonto

-

senast tre månader efter varje årsmöte (till fritidskontoret) inlämna verksamhetsberättelse (med bl a uppgift på medlemsantalet totalt och för gruppen 7-20
år), ekonomisk redovisning (där de kommunala bidragen kan utläsas), revisionsberättelse samt förteckning över styrelse och revisorer.

Bidrag för en och samma verksamhet kan endast erhållas från en kommunal nämnd.
Förening som bedriver verksamhet på uppdrag av någon kommunal förvaltning är ej bidragsberättigad.
Förening som uppbär bidrag från kommunen är skyldig att låta fritidsförvaltningen ta
del av begärda handlingar som är relevanta för bidragshanteringen.
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Om förening står i skuld till kommunen äger fritidsförvaltningen rätt att kvitta denna
mot innestående bidrag.
Fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid föreningens årsmöte.
Undantag från de allmänna bestämmelserna:
Grundbidrag till handikappföreningar omfattar alla åldrar.
Bidrag utgår inte till
-

Korpen. Eventuellt stöd till denna verksamhet beslutas av fritidsnämnden

-

föreningsverksamhet som bedrivs inom ramen för annan kommunal verksamhet

-

skolidrottsföreningar

-

föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen

-

föreningar inom svenska kyrkan.

Fritidsnämnden kan besluta att
-

förening som inte tillhör riksorganisation kan godkännas för bidrag

-

godkänna åldersgruppen 4-7 år för aktivitetsbidrag

-

förening som bedriver verksamhet i flera kommuner kan erhålla bidrag

-

sektioner inom en förening ur bidragssynpunkt kan räknas som förening.

Aktivitetsbidrag
Berättigade för aktivitetsbidrag är ungdomar fr o m resp t o m det kalenderår man
fyller 7 resp 20 år och är mantalsskrivna i UNO-kommunerna..
1

Bidraget består av en fast och en rörlig del.
-

Den fasta delen utgör ett grundbidrag per aktivitet

-

Den rörliga delen utgör en ersättning per deltagare i aktivitet maximerad till
20 deltagare (inkl ledare).

Beloppen fastställs årligen av fritidsnämnden.
2

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst
-

med minst tre deltagare + en ledare, vilken är bidragsberättigad oavsett ålder
och mantalsskrivningsort (högst en ledare över 20 år/grupp är bidragsberättigad)
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-

som pågår minst 60 minuter

-

som ligger inom ramen för föreningens verksamhet och idé.

3

Dessutom krävs att varje grupp är ledarledd. Gruppledaren skall närvara under
hela sammankomsten och får alltså inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera
grupper samtidigt.

4

Bidrag utbetalas en gång per dag och grupp. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag i samma lokalavdelning får endast medräknas vid en av dessa aktiviteter. Ledaren kan dock räknas med i flera aktiviteter samma dag.

5

Bidrag utbetalas inte till
-

entrébelagda tävlingar/matcher, kommersiella arrangemang såsom danser,
bingo, basarer o d

-

styrelsemöten

-

studiecirklar (söks hos kulturnämnden).

6

Föreningar, som integrerar handikappade i sin ordinarie verksamhet, erhåller extra
ersättning för maximalt två handikappade per sammankomst. Handikappade får
medräknas oavsett ålder. Vid behov skall handikappet verifieras.

7

Vid varje sammankomst skall närvarokort föras där deltagarnas namn, födelseår
och postnummer skall antecknas.

8

Ledaren skall intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.

9

Ansökan görs två gånger per år enligt följande:
-

Perioden 1 januari – 30 juni: Ansökan skall inlämnas senast den 15 augusti.

-

Perioden 1 juli – 31 december: Ansökan skall inlämnas senast den 15 februari.

Blanketter för ansökan om aktivitetsstöd finns att rekvirera från fritidskontoret.
Föreningarna ansvarar själva för att ansökningarna skickas dels till kommunen och dels till resp förbund.
10

Ordförande jämte kassör eller revisor styrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
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Ledarutbildningsbidrag
1

Bidragsberättigad förening disponerar ett belopp för ledarutbildning beräknat efter
ett fast och ett rörligt belopp. Det fasta beloppet är detsamma för alla föreningar
och fastställs årligen av fritidsnämnden.
Det rörliga beloppet räknas efter antalet redovisade aktiviteter för kommunalt aktivitetsstöd – eller antalet medlemmar för handikappföreningar från närmast föregående kalenderår multiplicerat med ett belopp fast ställt av fritidsnämnden.

2

Bidragsberättigade kurser skall vara arrangerade av riks- eller distriktsförbund.
Andra kurser (exempelvis lokalt anordnade kurser) skall i förväg vara god kända
för bidrag av fritidskontoret.

3

Bidragsgrundande kostnader är:
-

Kursavgift med upp till hela beloppet.

-

Övriga omkostnader med upp till 50% av redovisat belopp.

4

Kostnaderna skall vara verifierade.

5

Bidrag utbetalas inte till kurser, som har karaktären av yrkesutbildning.

6

Ansökan görs på fastställd blankett efter genomförd kurs inom samma kalenderår
som kursen genomförts.

Anm: Nybildad förening kan, efter prövning av fritidskontoret, erhålla det fasta grundbidraget.

Hyresbidrag
Bidragsberättigad förening kan erhålla hyresbidrag enligt följande:
1

Vallentuna kommuns lokaler och anläggningar i form av hyressubvention fastställd av fritidsnämnden.

2

Efter särskild prövning av fritidsnämnden för
-

speciallokaler/anläggningar då aktiviteten ifråga kräver detta.

-

föreningsägda eller externt förhyrda lokaler/anläggningar.

Ansökan om att få lokal/anläggning godkänd för hyresbidrag skall inlämnas till
fritidsnämnden.
Bidragsgrundande hyreskostnader fastställs av fritidsnämnden (t ex kall/varmhyra, el, städning, sophämtning).
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Bidragssumman är maximerad till ett belopp beräknat efter antalet redovisa de aktiviteter för lokalt aktivitetsstöd i aktuell lokal/anläggning multiplicera rat med ett
belopp fastställt av fritidsnämnden.
Samtliga kostnader skall vara verifierade.
Ansökan inlämnas till fritidskontoret på fastställd blankett samtidigt med ansökan
om aktivitetsstöd.
Anm: Utnyttjas inte hyresbidragsberättigade lokaler/anläggningar på överenskommet
sätt kan hyresbidraget reduceras alternativt upphöra.
Bidrag till kanslilokaler utbetalas inte.

Grundbidrag till handikappföreningar
En förening med funktionshindrade medlemmar kan välja att antingen registrera sig
som ungdomsförening eller handikappförening förutsatt att man uppfyller bidragsnormerna härför.
Registreras förening som handikappförening kan man söka grundbidrag samt ledarutbildnings- och hyresbidrag enligt gällande normer för respektive bidrag.
-

Ersättning utgår med ett belopp per handikappad medlem och år oavsett ålder.

-

Beloppets storlek fastställs av fritidsnämnden.

-

Ansökan inlämnas till fritidskontoret på fastställd blankett senast den
31december.

-

Skulle oklarhet råda om handikappet tillämpas de statliga verifieringsnormerna.

Bidrag speciella ändamål
Fritidsnämnden disponerar fritt ett bidragsbelopp för ”speciella ändamål”.
-

Detta bidrag saknar fasta normer. Fritidsnämnden fattar beslut om bidrag i
varje enskilt fall.

-

Alla föreningar/organisationer kan söka detta bidrag.

-

Ansökan skall innehålla en projektbeskrivning med kostnadsredovisning.

-

Ansökan kan göras under hela året.
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