POLICY FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR

Policy för

Stöd till föreningar i Orsa kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 45.

Orsa kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd 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.
Orsa kommun vill att aktiviteter så långt möjligt ska vara organiserade av
kommuninvånarna själva.
Genom föreningsbidragen vill kommunen, inom av fullmäktige beviljat anslag,
bidra till att föreningslivet får en ekonomisk plattform för sin verksamhet.
Allmännyttiga och ideella föreningar som är verksamma i Orsa och dessutom
har huvuddelen av sina medlemmar bosatta i kommunen kan få ekonomiskt
stöd av Orsa kommun.
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.
Till denna policy finns som bilagor bidrag och ansökningsrutiner.

ORSA KOMMUN

Bidrag och ansökningsrutiner
Kommunens bidrag till ideella föreningar
Allmänna bestämmelser
1. Kommunens bidrag enligt dessa bestämmelser är avsedda att vara ett
stöd till ideella föreningar med säte i Orsa kommun och som bedriver
verksamhet inom kommunen med syfte att bl.a.
a) Främja ett rikt och varierat föreningsliv i kommunen, med
prioritering av aktiviteter för barn och unga
b) Stimulera föreningar som engagerar sig i sociala frågor
c) Ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i och uppleva olika
kulturformer
d) Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, arbeta aktivt för
jämställdhet och integration samt motverka drogmissbruk, doping,
våld, mobbing, rasism och annan diskriminering, vilket ska vara
inskrivet i föreningens stadgar.
e) Bedriva ett gott arbete för att motverka tidig utslagning inom idrotten
f) Bedriva ett gott arbete med jämställdhetsfrågor och likabehandling
g) Främja äldres och funktionshindrades möjlighet till olika upplevelser
2. Föreningen/lokalavdelningen ska ha antagit stadgar och utsett styrelse
och revisorer och ska:
- vara öppen för alla boende inom Orsa kommun och ha minst 10
medlemmar på årsbasis, av vilka föreningen tar ut årlig avgift som
redovisas, och av vilka majoriteten av medlemmarna är bosatta
inom Orsa kommun.
3. Då året är slut ska redovisas till kommunstyrelsen på vilket sätt bidrag
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
ställas till förfogande av föreningen.
Bidragsberättigade
* förening inom kommunen som bedriver ungdomsverksamhet
och som har minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 – 20 år är
berättigade till aktivitetsstöd.
*föreningar med socialt engagemang såsom t.ex.:
pensionärsförening, handikappförening, social förening samt
kulturförening med minst 10 aktiva medlemmar. Med social
förening avses förening som i sin huvudsakliga verksamhet
stödjer människor som har eller allvarligt riskerar att få sociala
problem. För handikappföreningar finns ingen åldersbegränsning.
* förening som ej helt uppfyller i bestämmelserna angivna krav,
men som efter prövning i berörd nämnd bedöms driva verksamhet
som är synnerligen angelägen.
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Ej bidragsberättigade
* Medlem som inte har erlagt av årsmötet fastställd
medlemsavgift för två på varandra följande år kan ej räknas som
medlem.
* 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.

Särskilda bidragsvillkor m.m.
Med medlem avses person som är upptagen i föreningens medlemsregister,
har erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift, regelbundet deltar i
föreningens verksamhet samt i övrigt uppfyller krav i enlighet med föreningens
stadgar och som har möjlighet att delta i föreningens möten och påverka
beslut rörande målsättning och verksamhet.
Föreningen ska bedriva stadigvarande verksamhet, ha ordnad ekonomisk
förvaltning, eget plusgirokonto/bankgirokonto samt organisationsnummer.
Föreningen kan bara erhålla bidrag från en förvaltning i taget.
Är föreningen nystartad ska en plan för kommande verksamhet, med
ekonomisk plan och stadgar, bifogas.
Budget, som varje år fastställs av kommunfullmäktige, kan påverka storleken
på bidrag till föreningar.
Ansökan om bidrag ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31
augusti varje år om inte annan tidpunkt anges. Till ansökan ska bifogas alla
de handlingar som efterfrågas med angivande av samtliga efterfrågade
uppgifter. Ofullständig ansökan kommer att sändas i retur. Senast den 31
augusti ska bidragsberättigad förening inkomma med sin verksamhets-,
kassa- och revisionsberättelse. Även förening som upphör med sin
verksamhet eller som ej avser att ansöka om föreningsbidrag för det
kommande året efter senaste året för beviljat bidrag ska senast den 31
december redovisa för kommunstyrelsen hur bidraget använts.
Utbetalning görs årligen under första kvartalet till föreningens post- eller
bankgiro.
Ansökan ska alltid inges av föreningens huvudstyrelse och vara undertecknad
av behörig firmatecknare.
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Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång ger inte rätt till bidrag
om inte synnerliga skäl föreligger.
Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan, efter
särskild prövning i kommunstyrelsen, registreras och erhålla bidrag eller stöd i
andra former. För särskilda evenemangsstöd, se separat policy för Orsa
kommun.
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 och andra uppgifter
som avses ovan.

Kommunen har tolkningsföreträde avseende detta reglemente.
Dessa bidrag finns att söka:
Föreningsstöd till ideella föreningar med socialt engagemang på programmet
Beslutas av kommunstyrelsen. Bereds av socialnämnden. Ansökan
inlämnad senast 30 april.
Kan sökas av ideella föreningar med socialt engagemang på sitt program och
är ett viktigt komplement till Socialnämndens egna insatser för särskilt utsatta
grupper. Stöd-, råd- och hjälpverksamhet för brottsoffer, missbrukare, barn
och ungdomar i riskzon samt kvinnor i utsatta situationer. Organisationen ska
bidra till utveckling, normalisering och integrering i samhället. Exempel på
föreningar är Brottsofferjouren och Kvinnojouren.
Kvinnojour och Brottsofferjour stöds med ett för varje år bestämt belopp per
invånare.
Grundbidrag=bidrag som enbart grundar sig på antal medlemmar kan ej
längre sökas.
Senast den 31 december ska årligen redovisas på vilket sätt bidrag använts. I
verksamhetsplanen finns också utvärdering angiven. Kommunen har rätt att
återkräva utbetalt bidrag om årsresultatet visar att bidrag utbetalats felaktigt.
Handlingar som behövs för kontroll av hur bidrag använts ska ställas till
kommunens förfogande.
Föreningsstöd till pensionärsföreningar och handikappföreningar
Beslutas av kommunstyrelsen. Bereds av socialnämnden. Ansökan
inlämnad senast 30 april.
Dessa föreningar ska med sin verksamhet vara en del av de samhälleliga
positiva aktiviteter som ökar äldres respektive fysiskt och psykiskt
funktionsnedsatta personers välbefinnande och livskvalitet genom både
fysiska och mentala aktiviteter samt social gemenskap och stöd. För att kunna
söka bidrag ska föreningen ha samtliga nedanstående inslag:
-

Fysiska aktiviteter
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-

Social gemenskap och stöd för att förhindra social isolering –
framförallt äldre som har ett glest socialt nätverk
Kulturella aktiviteter som också är öppna för boende på servicehus

Gruppaktivitetsbidrag kan utgå till föreningen. Bidraget tilldelas utifrån befintlig
budgetram. Aktiviteten ska pågå i en timme med minst tre bidragsberättigade
deltagare utöver ledare per sammankomst. Närvaroförteckning ska föras på
deltagarna.
Bidrag till lokaler kan utgå till föreningar med egna eller förhyrda lokaler som
används i verksamheten och som redovisar kostnader för dessa. Bidrag kan
utgå för hyra, el, vatten, avlopp och fastighetsförsäkring:
- med 25 % av verifierbara kostnader för hyrd lokal eller högst 20 000 kr/år.
- med 60 % av verifierbara kostnader för egen lokal eller högst 20 000 kr/år.
Bidrag utgår ej för reparation eller underhåll av fastighet.
Grundbidrag=bidrag som enbart grundar sig på antal medlemmar kan ej
längre sökas.
Integrationsbidrag
Beslutas av kommunstyrelsen. Ansökan inlämnad senast 30 april.
Bidrag kan beviljas ideella föreningar, som genomför integrationsbefrämjande
åtgärder. Bidrag kan beviljas 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. Samverkan
mellan organisationer prioriteras, liksom aktiviteter som ökar invandrares
möjligheter att delta i den demokratiska processen.
Bidrag kan inte beviljas till:
- Ordinarie verksamhet
- Bidrag till enskilda personer
- Fasta anställningar
- Hyreskostnader för egna lokaler
- Investeringar/inventarier
- Studiecirkelverksamhet
Föreningen ska bedriva ideell verksamhet inom Orsa kommun. Bidrag kan
endast ges en gång per förening och år. Ett projekt kan endast beviljas bidrag
en gång. Utveckling av nya idéer och arbetssätt prioriteras, likaså samarbete
mellan föreningslivet, skolan/förskolan och andra myndigheter och
organisationer. Kommunstyrelsen kräver utvärderingar från samtliga projekt,
som får beviljat integrationsbidrag.
Föreningsstöd till kulturföreningar
Beslutas av kommunstyrelsen. Bereds av kulturutskottet. Ansökan inlämnad
senast 30 april.
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Kan sökas av ideella föreningar med kulturaktiviteter på programmet.
Föreningen ska bidra till att bredda utbudet av det lokala kulturlivet samt
främja kulturverksamhet till barn och ungdom. Som exempel på föreningar
kan nämnas både arrangerande och producerande föreningar som
musikföreningar, konstföreningar etc.
Föreningsstöd till föreningar med ungdoms/fritidsverksamhet
Beslutas av fritids- och serviceutskottet. Ansökan inlämnad senast 31
augusti.
Kontaktpersoner: föreningskonsulent, tel. 0250-55 24 12 / fritidschef, tel.
0250-55 21 66
Kommunalt bidrag utgår till ideella föreningar som bedriver ungdomsfostrande
verksamhet som är riktad till ungdomar tillhörande Orsa kommun. Föreningen
ska vara ansluten till riksorganisation och ha minst 10 bidragsberättigade
medlemmar som betalt skälig avgift i förhållande till föreningens verksamhet.
Bidrag utgår ej till farmarklubbar eller liknande, eller studieorganisationer.
Aktivitetsstöd
Beslutas av fritids- och serviceutskottet. Ansökan inlämnad senast 31
augusti.
Kontaktpersoner: föreningskonsulent, tel. 0250-55 24 12 / fritidschef, tel.
0250-55 21 66
Kommunen beviljar aktivitetsstöd till föreningar med ungdomsverksamhet.
Bidraget utgår till statsbidragsberättigad sammankomst med 10 kr per
sammankomst samt 4 kr per deltagare. Bidragsberättigad är deltagare mellan
7 – 20 år. Maximalt 30 deltagare per sammankomst är bidragsberättigade.
En ansökan inlämnas per förening.
Anläggningsstöd
Beslutas av fritids- och serviceutskottet. Ansökan inlämnad senast 30 april.
Kontaktpersoner: fritidschef, tel. 0250-55 21 66
Fritids- och serviceutskottet fördelar anslag för driftskostnader till lokala
föreningar med egna eller hyrda lokaler eller anläggningar, som inte är
kommunsubventionerade och som regelbundet används för
ungdomsverksamhet.
Bidrag utgår för hyra, el, vatten, avlopp och fastighetsförsäkring:
- med högst 25 % av verifierbara kostnader för hyrd lokal
- med högst 60 % av verifierbara kostnader för egen lokal.
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Användande av kommunens JAK-poäng för föreningslån
Ansökan inlämnad senast 31 augusti.
Som ytterligare finansiering kan förening få använda kommunens sparpoäng i
JAK-banken till föreningslån. Sparpoängen ställs till förfogande efter det att
föreningen gjort låneupplägg med JAK-banken.
Föreningen ska presentera en kalkyl som visar att man klarar att återbetala
lånet till JAK och hur eventuella sparpoäng från kommunen påverkar kalkylen.
Möjligheten att använda kommunens JAK-poäng är tidsbegränsad, beroende
på hur länge poängen räcker.

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

•

Verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse samt
aktivitetsredovisning för senaste året.
Handlingar som visar att man arbetar aktivt för jämställdhet, samt
att föreningen har antagit regler mot droger och mobbing, samt
att föreningen anslutit sig till kommunens policy för mänskliga
rättigheter.
För sociala föreningar gäller att även inge planeringsunderlag för
aktiviteter nästkommande år.

Ansökningar görs på särskild ansökningsblankett och ställs till:
Orsa Kommun, Kommunkansliet, Box 23, 794 21 Orsa
Uppgifterna ska avse verksamheten fram till 31 december året innan ansökan
lämnas in.
Sista ansökningsdag för ansökan om anläggningsstöd och övriga
föreningsbidrag (socialt engagemang, pensionär, handikapp, integration
respektive kultur) är den 30 april.
Alla ansökningar skickas till Orsa Kommun, Kommunkansliet, Box 23, 794 21
Orsa, för vidare distribution till respektive förvaltning/kontor.
Vid frågor kontaktas koordinator, tel. 0250-55 21 11.
Särskilda rutiner för aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd
Ansökan sker på särskild blankett.
Ansökan skickas till Orsa kommun, Fritidsavdelningen, Box 23, 794 21 Orsa.
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