VIKTIG INFORMATION
Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen
antagna ”Alkohol och drogpolitiska programmet” har införlivats i föreningsstödet. Andra
viktiga ändringar som bestämts är bland annat att sista ansökningsdatum har flyttats fram till
den 30 september, föreningens egeninsats till verksamhetens självfinansiering poängteras och
diverse andra ändringar. Alla nyheter i årets upplaga ”Föreningsstöd i Surahammars
kommun” står med kursivstil för att uppmärksammas bättre.

1

Sammanfattning
Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det
kommunala stödet till föreningslivet
Det system som används idag gör beviljandet av bidragen till en politisk process, istället för
en byråkratisk. Föreningarnas ansvar för samhällsutvecklingen betonas, genom en
kontinuerlig dialog mellan föreningar, förvaltning och politik. Genom systemet blir
föreningarna uttalat kommunens partners, istället för bidragstagare. Överenskommelserna om
föreningsstöd fastställs i ett avtal, där alla förmåner föreningarna har värderas öppet i kronor.
Även kommunens åtaganden skall tydligt anges.
Det finns även stöd till ett antal kulturföreningar och studieförbund som beviljas med ett fast
årligt belopp. Beslut om dessa fattas i budgetprocessen.
Liksom tidigare prioritera Surahammars kommun stöd till föreningar som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet.
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1. Riktlinjer till Barn o Bildningsnämnden
Ansvaret för föreningsstödet ligger hos de förtroendevalda ledamöterna i Barn o
Bildningsnämnden. Dessa har stor frihet att utforma stödet – men också befogenhet att helt
avslå en ansökan om stöd.
Barn o Bildningsnämnden ska vid sin bedömning av föreningarnas ansökningar särskilt
beakta följande:
•

Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras framför vuxenverksamhet när
kommunen fördelar tillgängliga medel.

•

Kommunens stöd ska användas för att skapa mångfald och utveckling av kultur- och
fritidsutbud i kommunen.

•

Kommunens stöd ska främja jämlikhet mellan individer och kön.

•

Kommunens stöd ska utformas så att det leder till att befintliga anläggningar och
lokaler utnyttjas bättre och det ekonomiska värdet av användandet framgår.

•

Kommunens stöd ska främja att föreningar tar ett ökat ansvar för drift av kommunala
fritidsanläggningar

•

Kommunens stöd ska främja ett ökat samarbete mellan föreningarna, samt mellan
kommunen och föreningen.

Dessa regler gäller stöd till föreningar inom Barn o Bildningsnämndens ansvarsområde. I årlig
budget anges de medel Barn o Bildningsnämnden har till sitt förfogande.

2. Motiv för föreningsstödet
Surahammars kommun förutsätter att föreningar som avser att söka stöd bedriver och planerar
en verksamhet som uppfyller följande grundläggande utgångspunkter:
•

Föreningens verksamhet bidrar till ett allsidigt kultur- och fritidsutbud i Surahammars
kommun.

•

Föreningens verksamhet utvecklar individen positivt, såväl fysiskt och psykiskt, som
socialt, demokratiskt och kulturellt.

•

Föreningen har tydliga mål och planerar verksamheten med utgångspunkt i dessa.

•

Föreningar som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar skall följa
Riksidrottsförbundets programförklaring Idrotten vill – verksamhet och riktlinjer för
idrottsrörelsen in i 2000-talet. (Se bilaga 1). Föreningar som bedriver
kulturverksamhet för barn och ungdomar skall följa de ideologiska kraven kommunen
antagit (se bilaga 1).
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3. Grundläggande krav
För att en förening skall komma ifråga för stöd ska normalt följande grundvillkor var
uppfyllda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen skall ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i verksamhet.
Föreningens verksamhet skall baseras på ledarledda aktiviteter.
Föreningen skall bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i
kommunen.
Föreningens medlemmar skall erlägga en skälig egeninsats till verksamhetens
självfinansiering.
Föreningen skall som enhet erlägga en skälig egeninsats till verksamhetens
självfinansiering.
Föreningen skall visa att man aktivt följer sin handlingsplan mot alkohol, droger och
doping.
Föreningen skall delta när kommunen arrangerar informations- och utbildningsinsatser
mot alkohol, droger och doping.
Föreningen kan normalt inte påräkna stöd om den tillhör någon av följande kategorier:
- ekonomisk förening
- politisk vuxenförening
- stödförening (supporterklubb m fl)

Om en förenings verksamhet av kommunen bedöms som särskilt angelägen kan den erhålla
stöd även om den inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor.

4. Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram
Många föreningar arbetar redan idag aktivt för att förebygga alkohol, droger och doping
inom idrotten. Syftet med att införliva delar av handlingsprogrammet här är att ännu
tydligare trycka på vikten av att våra ungdomsföreningar gör vad de kan för att arbeta mot
alkohol, droger och doping. De punkter som Barn- och Bildningsnämnde anser rör
föreningar mer specifikt är följande:
•
•
•

Ungdomsföreningar ska ha en handlingsplan som beskriver hur man arbetar
förebyggande för att nå kommunens mål. Ungdomsföreningarna skall uppmanas
att involvera ungdomarna i utformningen av handlingsplanerna.
För att få föreningsbidrag ska föreningarna delta när kommunen arrangerar
informations- och utbildningsinsatser.
Alla aktiviteter som helt eller delvis arrangeras eller stöds av Surahammars
kommun eller som arrangeras i någon lokal som upplånats av kommunen, och som
riktar sig till ungdomar eller dit ungdomar söker sig, skall vara helt fria från
alkohol och andra droger.

För att se hela ”Alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet” gå in på
www.surahammar.se/alkoholochdrogforebyggande.
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5. Stödformer
Avtalet mellan kommunen och föreningen skall ange vilka typer av stöd som beviljats och det
ekonomiska värdet av stödet.
• Verksamhetsstöd
Det grundläggande kontantstödet skall gå till direkta kostnader för verksamhet.
• Subventionerad uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar
Subventionsgraden kan variera mellan 0 och 100 %. Värdet av subventionen anges i
kronor.
• Driftstöd
Särskilt stöd kan utgå i det fall föreningen har kostnader för driften av egna eller hyrda
lokaler eller anläggningar.
• Uppdragsverksamhet/arrangemang.
Särskilt stöd kan beviljas till de föreningar som t ex tar på sig skötsel av kommunala
anläggningar eller deltar i olika arrangemang.
• Lån
Nya lån, eller förändring av villkoren i gamla lån till föreningar, beslutas av
kommunfullmäktige, men anges i avtalet om stöd.

6. Arbetssätt
Ansökan
Föreningarna ansöker om stöd med en tydlig verksamhetsplan för kommande år som grund.
Ansökan om stöd skall göras senast den 30 september, eller snarast efter föreningens årsmöte.
Ansökan ska undertecknas av ordförande eller kassör och innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål och verksamhetsplan för bidragsåret.
Verksamhetsberättelse.
Bokslut med balans- och resultaträkning.
Budget för bidragsåret.
Revisionsberättelse.
Ledarförteckning.
Medlemsmatrikel.
Handlingsplan mot alkohol, droger och dopning.
Årsmötesprotokoll
Stadgar
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Dialog
En avsikt med det nya arbetssättet är att skapa bättre kontakt mellan föreningarna och de
förtroendevalda i Barn o Bildningsnämnden. När föreningen har lämnat in sin ansökan om
föreningsstöd inleds en dialog som resulterar i en överenskommelse eller ett avslag.
Föreningen redovisar vilken verksamhet man avser att bedriva. Nämnden redovisar vilka
delar av verksamhetsplanen den är intresserad av att stödja. Diskussionerna kommer så in på
vilka stödformer föreningen är mest betjänt av. Under dialogens gång bör också nya idéer
diskuteras beträffande samverkansformer och föreningsdrift av kommunala anläggningar.
Dialogen kommer att handla om kvaliteten i föreningens och kommunens verksamheter.
Genom sin fördjupade kunskap om föreningens verksamhet kan nämndens ledamöter skapa
större precision i utformningen av stödet. Stödet kommer i ökad utsträckning att gå till de av
nämnden prioriterade verksamheterna.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av en förenings ansökan skall Barn o Bildningsnämnden särskilt beakta
följande omständigheter:
•
•
•
•
•
•

Verksamhetens omfattning, innehåll och idé.
Planerad verksamhet, omfattning.
Andelen barn- och ungdomsverksamhet.
Individens och föreningens kostnadsbild i förhållande till egeninsats och föreningens
tillgångar.
Lokal- och anläggningsbehov.
Föreningens vilja till eget ansvar för drift av kommunala anläggningar.

Avtal
När föreningen och nämnden nått en överenskommelse dokumenteras denna med ett avtal. Av
dokumentet framgår vilket stöd föreningen är beviljad, både i form av kontant föreningsstöd,
lokalstöd och i andra former. Avtalet skall undertecknas av både kommunen och föreningen,
upprättas i två exemplar av vilka de båda parterna tar var sitt. Avtalet kan skrivas på 1 – 3 år.
Alla former av stöd skall dokumenteras för att ge en rättvis bild av stödets fördelning. Av
avtalet ska också framgå vilken verksamhet föreningen åtagit sig att bedriva för att få stödet. I
avtalet ska också nämndens motiv för stödet anges.
Avtalet kompletteras med uppgifter om utbetalningstider etc.

Uppföljning
Vid en senare tidpunkt, förmodligen när nästa års föreningsstöd söks, följs överenskommelsen
upp. Om det visar sig att föreningen inte kunnat genomföra all sin planerade verksamhet kan
viss del av det beviljade stödet avräknas från kommande stöd. Vid stora förändringar kan
återbetalning krävas.
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Utbetalning
Bidrag utbetalats när avtal om stöd har undertecknats av kommunen och föreningen. I
undantagsfall kan en förening få bidraget utbetalt på annat sätt.

Återbetalning
Om bidrag har beviljats på felaktiga grunder ska utbetalt belopp återbetalas. Bidrag till en
förening som har en skuld till kommunen kan innehållas till dess att skulden betalats.
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Bilaga
Specifika krav på idrottsföreningar
Här betonas bl a:
•

Idrott för barn ( t o m 12 år) skall vara lekfull, allsidig, och bygga på flickors och
pojkars egna behov samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

•

Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska,
psykiska och sociala utveckling.

•

Barn mår bra av att utöva flera idrotter och har rätt att göra detta i olika föreningar.
Därför skall idrottens naturliga säsongskaraktär respekteras i barnidrotten.

Krav på både idrotts- och kulturföreningar
•

Aktivt arbeta för att flickors och pojkars behov ges lika stort utrymme.

•

Aktivt ta ställning mot varje form av kränkande behandling (tex. på grund av sexuell
läggning, mobbing, rasism och/eller främlingsfientlighet.)

•

Ta avstånd från utslagning och specialisering inom barnverksamhet.

•

Aktivt arbeta med att förebygga all användning av droger och doping bland barn och
ungdomar.

•

Låta deltagare vara med och bestämma och ta ansvar för verksamheten.

•

Verksamheten riktar sig till alla kommuninvånare och skall kännetecknas av kvalitet,
mångfald och tillgänglighet.

Specifika krav på kulturföreningar
•

All verksamhet skall ta tillvara och stödja föreningars och individers engagemang för
ett levande kulturliv och en innehållsrik fritid. Det är av särskild vikt att uppmuntra
ungdomars delaktighet.

•

All verksamhet skall sträva efter att i olika former skapa kreativa möten mellan
människor i form av eget skapande eller gemensamma upplevelser.

•

Utbudet av kultur inom scenkonsten skall präglas av kvalitet, mångfald och
tillgänglighet. Stöd till arrangemang för barn och ungdomar skall särskilt prioriteras.

•

Kommunens kulturhistoriska intressanta miljöer och museer skall göras tillgängliga
och levande för såväl kommunens invånare som besökare utifrån.
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