Orsa kommun
Ansökan om tillfälligt stöd för
integrationsbefrämjande insatser

Ankomststämpel

Allmänna och ideella föreningar som är verksamma i Orsa och uppfyller de övergripande kraven kan få ekonomisk stöd av
Orsa kommun (de övergripande kraven finner du på nästa sida).
För att bidrag ska kunna erhållas ska föreningen kunna visa att man arbetar aktivt för jämställdhet, samt har antagit regler
mot droger och mobbing. Föreningarna måste också ansluta sig till kommunens policy för mänskliga rättigheter.
För att ansökan skall kunna tas upp till prövning är det mycket viktigt att till denna ansökan bifoga följande
dokument/information:
 Beskrivning av vilket ändamål bidrag ska användas till.
 Övrigt, se bifogad Rutin sid 2
Föreningens namn:

Uppgiftslämnare/kontaktperson:

Telefonnummer

E-postadress:

Ordförande:

Telefonnummer

E-postadress:

Kassör:

Telefonnummer

E-postadress:

Ansökan avser (bilaga kan bifogas om utrymmet ej räcker till):

Bidraget söks för år:

Sökt belopp:

Postgiro:

Bankgiro:

Datum

Namnteckning firmatecknare:

Datum

Namnteckning kassör:
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Rutin – tillfälligt stöd till föreningar för att främja integrationsbefrämjande
insatser i Orsa kommun
Bakgrund
Orsa kommun har av Regeringen tilldelats ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. Kommunstyrelsen
arbetsutskott har fastslagit ett belopp om 200 tkr för år 2016 som extra stöd för integrationsbefrämjande insatser,
beloppen kan ej överföras till annat år och kommunstyrelsen arbetsutskott kan besluta om annat belopp för
nästkommande år.

Syfte
Orsa kommun vill främja ett gott föreningsliv. Ett brett utbud av föreningar är positivt för Orsas alla invånare. Mångfalden
av föreningar främjar den demokratiska utvecklingen. Föreningslivet har betydelse genom att deras verksamhet stöttar upp
och fyller på där kommunens ansvar tar slut.

Ansvar
Administration: ansökningar behandlas av verksamhetsområde Samhälle och fritidskonsulenten.
Beslut: fattas av KsAu löpnande

Ansökningsperiod
Löpande under åren 2016, 2017 och 2018

Vem kan ansöka om bidrag
Allmännyttiga och ideella föreningar

Till vad kan bidraget sökas
För insatser som görs med syfte att medvetet arbeta med fokus på att bryta utanförskap och öka integrationen mellan
barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund. Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för
aktiviteter som utvecklar goda relationer både mellan individer och mellan etniska grupper.
Allmännyttiga och ideella föreningar som är verksamma i Orsa kan få ekonomiskt stöd av Orsa kommun.

Bidraget
Bidrag kan sökas en gång under ett år med ett maxbelopp om 40 000kr.
En samlad bedömning kommer att göras av utsedda representanter utifrån en komplett ansökan, om bidrag kommer att
beviljas eller ej samt hur stor summa som kan beviljas.

Allmänna krav – skall uppfyllas
För att ansökan ska kunna tas upp till prövning, ska föreningen:
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-

Fylla i ansökan på angiven blankett
Bifoga efterfrågade handlingar
Beskriva i löpande text vad bidraget avses användas till
Bifoga ansökan en ekonomisk redovisning av föreningen (på anmodan om aktuell sådan inte finns tillgänglig hos
kommunen)
Ansluta sig till kommunens policy för mänskliga rättigheter
Bedriva ideell verksamhet inom Orsa kommun
Vara demokratiskt uppbyggd, arbeta aktivt för jämställdhet, integration och likabehandling samt motverka
drogmissbruk, doping, våld, mobbing, rasism och annan diskriminering.
Ska ha antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer
Vara öppen för alla boende inom Orsa kommun och ha minst 10 medlemmar på årsbasis, av vilka föreningen tar
ut årlig avgift som redovisas
Bedriva stadigvarande verksamhet, ha ordnad ekonomisk förvaltning, eget plusgirokonto/bankgirokonto samt
organisationsnummer

Är föreningen nystartad ska en plan för kommande verksamhet, med ekonomisk plan och stadgar, bifogas.
Bidrag kan inte beviljas till
-

Bidrag till enskilda personer
Fasta anställningar
Hyreskostnader för egna lokaler
Investeringar/inventarier
Studiecirkelverksamhet

För samtliga föreningar gäller att bidrag inte utgår till entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t.ex. danser,
basarer, konserter, bingo i inkomstbringande syfte), stödföreningar, supporterklubbar, korporationsföreningar,
föräldraföreningar, intresseföreningar eller liknande, religiösa aktiviteter/studier, studiecirklar som redan erhåller stöd
genom något studieförbund, aktiviteter under skoltid t ex. håltimmar, fritt val etc.

Rapportering
Det år då ansökan gäller, skall vid årets slut en redovisning av föreningen tillställas Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
på vilket sätt bidraget använts. Om årsresultatet visar att bidrag har utbetalats felaktigt på grund av att aktiviteter inte
genomförts, har kommunen rätt att återkräva utbetalat bidrag. Handlingar som kommunen och dess revisorer behöver för
att kontrollera bidragsansökans riktighet ska på begäran ställas till förfogande av föreningen.

Kommunen får besluta att ett bidrag ska återbetalas till kommunen:


Om det har beviljats på grund av oriktiga uppgifter,



Om det inte används för det ändamål det beviljats eller



Om mottagaren inte lämnar sådana handlingar som i denna rutin efterfrågas.

Blankett ”uppföljning - särskilt stöd integration” skall utan anmodan tillställas kommunens
representant senast 31 december för innevarande år.

Ansökningsrutiner
För alla bidragsansökningar gäller att de allmänna kraven är uppfyllda samt att följande handlingar medskickas ansökan:



Ansökningsblankett i fylld och av behörig undertecknad
Verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse samt aktivitetsredovisning för senaste året.
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Skriftligen besvara punkterna under ”allmänna krav”.

Ansökan sker på särskild blankett som skall vara ifylld och undertecknad av behörig för att tas upp till prövning.
Ansökningsblankett inkl. begärda ansökningshandlingar samt blankett för årsrapporteringen skickas till:
Orsa Kommun, Verksamhetsområde Samhälle, Box 23, 794 21 Orsa.
Vid frågor kontaktas Fritidskonsulent Ann-Sofie Sund, tel. 0250-55 24 12.

Kommunen äger tolkningsföreträde avseende denna rutin.
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