Föreningsbidrag
Information och regler

Kultur & Fritid

Om Tranås kommuns föreningsbidrag
Tranås kommun har idag 175 stycken ideella föreningar som är registrerade hos Kultur och Fritid.
Hos dessa finns det fantastiska ledare och funktionärer som lägger mycket av sin fritid för att barn
och ungdomar men även äldre ska få möjlighet att utöva sin idrott eller sitt fritidsintresse. Många
föreningar har verksamhet som gagnar även icke utövande medlemmar. Det sker genom välbesökta
tipspromenader, välskötta motion- och skidspår, matcher och tävlingar som drar många åskådare.
Flera av våra kultur- och musikföreningar ordnar vernissager, föreställningar och musikupplevelser.
Ja, det finns ett stort utbud att välja på!
Tranås kommun stöttar många av dessa föreningar med råd och stöd men också ekonomiskt med
hjälp av olika bidrag. Kultur- och fritidsnämnden har nu reviderat föreningsbidragen med förnyade
bestämmelser och villkor vilka man kan läsa om i denna folder.
Kultur och Fritid bistår gärna alla föreningar med råd och stöd på olika sätt, välkomna att höra av er
till föreningsutvecklare Cathrin Elovsson, 0140-686 97, cathrin.elovsson@tranas.se.
Inom föreningslivet i Tranås ska nolltolerans råda mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld
och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna utöva sitt fritidsintresse utan att
riskera att utsättas för detta.

Kultur- och fritidsnämndens övergripande bidragsbestämmelser
Fastställt av kultur- och fritidsnämnden 2019-12-09, § 216,
reviderad 2020-01-20 § 12,
samt kompletterad med beslut om anläggningsbidrag 2020-12-14, §163.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilka föreningar/organisationer som är bidragsberättigade
utifrån nedanstående punkter:


Föreningen ska vara verksam i Tranås kommun.



För att ha rätt till kommunalt bidrag ska föreningen vara registrerad i kommunens
föreningsregister.



Föreningen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Undantag kan göras om detta är en
väsentlig del i föreningens syfte.



Föreningen ska ha minst 10 medlemmar, stadgar och en demokratisk av medlemmarna vald
och fungerande styrelse. Med medlem avses person som under kalenderåret fyller 7 år och
som är upptagen i organisationens medlemsmatrikel samt betalt fastställd medlemsavgift på
minst 25 kronor.



Föreningen ska uppfylla Tranås kommuns policykrav för att skapa trygga föreningsmiljöer.



Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttrycke, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och
ålder.



Föreningar ska varje år snarast efter sitt årsmöte lämna in verksamhetsberättelse, resultatoch balansräkning samt revisionsberättelse.



Föreningen ska delta vid kultur och fritidsförvaltningens information- och
utbildningsträffar.



Kultur- och fritidsnämnden kan i särskilda fall medge undantag angående övergripande
bestämmelser samt övriga bidragsvillkor.

Aktivitetsbidrag
Ändamål
Bidraget är tänkt att stödja föreningars aktiviteter för barn och unga.
Bidrag
Betalas ut två gånger per år. Föreningar ansöker om bidraget. En fastställd summa fördelas mellan
föreningarna beräknat på antal träffar och antal deltagare.
Ansökan
Ansökan för perioden 1 juli – 31 december lämnas in senast 25 februari och för perioden 1 januari –
30 juni senast 25 augusti.
Villkor
Minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7-25 år ska delta i sammankomsten.
Föreningen får bidrag för varje deltagare som är med på aktiviteten.
Aktivitetsbidrag kan endast erhållas för max 3 aktiviteter/vecka för samma deltagare. En deltagare
får endast räknas med en gång per dag.
Närvarokort ska föras vid träffarna och kunna redovisas vid kontroll.
Deltagare ska vara medlem i föreningen.
En träff ska pågå minst 30 minuter, vara planerad och ledarledd
Ledare ska vara minst 13 år, hen får räknas med vid redovisning dock endast två per tillfälle.
Träffen ska ordnas av föreningen.
Om två eller flera föreningar samarbetar om ett arrangemang kan endast en förening ansöka om
stöd.
Föreningar kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd för Sommarkul eller liknande aktiviteter initierade
av kultur och fritid. Ovanstående regler gäller, dock ej kravet på medlemskap.

Anläggningsbidrag
Ändamål
Syftet är att stödja föreningar som äger en anläggning som kultur- och fritidsnämnden bedömer som
viktig för föreningen eller allmänheten.
Bidrag
Anläggningsbidraget är avsett att användas till drift, men även årligt underhåll av anläggningen. Till
drift räknas även mindre reperationer av maskiner och lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en ersättningslista utifrån vilken bidragen beräknas.
Kultur och fritidsnämnden har en fast budget för bidraget. Skulle taket uppnås kommer bidraget
minskas proportionerligt till respektive förening.
Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad senast 31 mars.
Villkor
Föreningen ska bedriva ungdomsverksamhet vilket redovisas genom sökt aktivitetsbidrag.
Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten, skolor, andra föreningar och organisationer mot
skäliga villkor.

Investeringsbidrag
Ändamål
Syftet är att stödja investeringar kopplat till lokaler och verksamhet som bedöms viktig för Tranås
kommun.
Bidrag
Bidrag kan utgå till större ny- eller ombyggnad av befintlig anläggning, samt inköp av större
maskiner eller inventarier.
Utbetalning sker efter ekonomisk redovisning då arbetet slutförts, dock senast under december det
år som bidraget beviljats.
Ansökan
Ansökan ska inlämnas innan arbeten påbörjas eller inköp görs och vara inkommen till senast 31
mars.
Villkor
Föreningen ska bedriva ungdomsverksamhet vilket redovisas genom sökt aktivitetsbidrag.
Bidrag kan endast beviljas till max 30 procent av ansökt belopp.
Bidrag beviljas endast utifrån faktiska kostnader.
Ansökan ska innehålla:


projektbeskrivning och motiv till investeringen



ritning och/eller beskrivning



kostnadsberäkning med hjälp av offerter för investeringen



kopia på ansökan om föreningen sökt bidrag från allmänna arvsfonden, Riksidrottförbundet
eller andra bidragsgivande parter.



eventuella tillstånd från berörda myndigheter.

Lokalbidrag
Ändamål
Bidraget ska stödja föreningar som hyr lokal för sin verksamhet.
Bidrag
Förening kan få lokalbidrag för hyrd lokal som används till föreningens verksamhet för medlemmar
i åldern 7 – 25 år.
Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad senast 31 mars
Villkor
Lokalbidraget beräknas utifrån antalet medlemmar i åldern 7-25 med 60 kronor per medlem.
Lokalbidraget kan vara högst 80 procent av årshyran eller högst 7 000 kronor per förening och år.
Bidrag utgår inte till lokaler som kommunen redan subventionerat.

Särskilt lokalbidrag
Ändamål
Bidraget ska kompensera föreningar som har fått lämna kommunens lokaler av till exempel
utrymmesskäl.
Bidrag
Bidragets storlek avgörs av kultur- och fritidsnämnden.
Ansökan
Bidraget går inte att ansöka om utan kräver särskilt beslut av kultur- och fritidsnämnden.
Villkor
Specifika villkor regleras i respektive avtal.

Utvecklingsbidrag
Ändamål
Syftet är att stimulera utveckling av nya eller befintliga verksamheter, arrangemang och aktiviteter.
Exempel på verksamheter och målgrupper som föreningar kan söka bidrag för:


ökad jämställdhet



ökad integration och mångfald



ekonomiskt resurssvaga barn och ungdomar



ökad folkhälsa för alla åldersgrupper



insatser kring HBTQ-frågor



nyskapande verksamhet



verksamhet för personer med funktionsvariationer



att behålla barn och ungdomar inom föreningslivet



projekt som initieras, planeras och genomförs av, för och med unga.

Bidrag
Betalas ut i efterskott efter redovisning av projekt. I undantagsfall kan utbetalning ske i förväg.
Redovisning ska skickas in senast två månader efter avslutat projekt.
Ansökan
Ansökan görs när som helst under året. Ansökan med projektbeskrivning och ekonomisk plan
lämnas in i god tid. Beslut tas enligt gällande delegationsordning. Ansökan behandlas skyndsamt
men i vissa fall krävs politiskt beslut beroende på det ansökta beloppets storlek och då tar
behandlingen något längre tid.
Villkor
Föreningen kan få stöd för samma projekt max tre år i följd.

Bidrag till föreningar för personer med funktionsvariationer
Ändamål
Bidraget är tänkt att stödja verksamhet för personer med funktionsvariationer.

Bidrag
Betalas ut en gång per år. Föreningar ansöker om bidraget. Bidraget består av 1 000 kronor plus en
budgeterad summa som fördelas mellan ansökande föreningar beräknat på antal medlemmar.
Ansökan
Ansökan görs senast 31 mars.
Villkor
Kommunalt bidrag kan ges till lokalavdelning i kommunen som är ansluten till riksorganisationen.
Lokalavdelningen ska ha minst tio medlemmar.
Bidrag kan ges till organisation på annan ort om verksamhet bedrivs i Tranås kommun men då
beräknas bidragets storlek utifrån antal deltagare i Tranås som ska vara minst tio deltagare.

Bidrag till studieförbund
Ändamål
Bidraget ska stödja organisationer som ägnar sig åt studie-, bildning- och utbildningsverksamhet.
Bidrag
Bidraget är en fast summa som fördelas mellan ansökande organisationer. Stödet beräknas utifrån
antalet deltagartimmar och består av tre delar grund, volym samt målgrupp.
Ansökan
Ansökan görs senast 31 mars.
Villkor
Bidrag betalas enbart ut till studieförbund.

Särskilt bidrag till kulturföreningar
Ändamål
Bidraget ska stödja kulturverksamhet i Tranås kommun.
Bidrag
Bidrag betalas ut för överenskommen utförd verksamhet exempelvis utställning, teaterarrangemang
samt biovisning.
Ansökan
Bidraget går inte att ansöka om utan kräver särskilt beslut av kultur- och fritidsnämnden.
Villkor
Specifika villkor regleras i respektive avtal.

Övrigt kultur- och evenemangsbidrag
Ändamål
Bidraget ska stödja kulturell verksamhet, publika evenemang och traditionella arrangemang i
Tranås kommun.

Bidrag
Bidrag betalas ut till arrangemang som är öppna för allmänheten.
Ansökan
Föreningar kan löpande ansöka om stöd i samråd med kultur- och ungdomssekreteraren.
Villkor
Specifika villkor regleras i överenskommelse med kultur- och ungdomssekreteraren.

Bidrag till ungdomsråd
Ändamål
Bidraget ska användas till ungdomsrådets verksamhet. Ungdomsrådet ska vara en instans där
ungdomar ges möjlighet till delaktighet och inflytande över beslut som rör ungas vardag.
Bidrag
Bidragets storlek är 20 000 kronor per år.
Ansökan
Bidraget går inte att ansöka om utan är ett specifikt bidrag till ungdomsrådet.

Skötselbidrag
Ändamål
Bidraget är avsett till att ekonomiskt kompensera aktuella föreningar för det skötselarbete de
genomför utifrån respektive avtal.
Bidrag
Bidrag betalas ut för överenskommen skötsel av kommunens anläggningar exempelvis badplatser
och spontanytor.
Ansökan
Bidraget går inte att ansöka om utan regleras i specifika avtal.
Villkor
Specifika villkor regleras i respektive avtal.

Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande
Ändamål
Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara
knutet till speciella villkor eller bestämmelser.
Bidrag
Bidragets omfattning och villkor avgörs av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.
Ansökan
Ansökan görs löpande efter samrådan med föreningsutvecklare.
Villkor
Kultur- och fritidsnämnden prövar varje enskild ansökan.
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