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Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun
Gäller fr o m 2016-01-01
Bidragsberättigade organisationer
Bidrag kan utgå till lokalavdelning i kommunen som är ansluten till riksorganisation som får bidrag av staten.
Annan förening kan få bidrag efter särskild prövning av Kultur- och fritidsnämnden.
Medlemskap
Bidrag utgår till lokalavdelning med minst 10 medlemmar och som bedriver regelbunden verksamhet bland barn
och ungdom i åldern 7-20 år.
Med medlem avses person som under kalenderåret fyller 7 år, som är upptagen i organisationens
medlemsmatrikel och som har erlagt fastställd medlemsavgift (minimum 25 kr).
Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur såsom bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller
liknande, skall ej anses som medlem.
Kultur- och fritidsnämnden kan, efter särskild prövning, medge undantag från bestämmelserna om
medlemsmatrikel och medlemsavgift.
För att få bidrag ska organisationen uppfylla följande övergripande villkor
Förening ska ha drog-, mobbning- och diskrimineringspolicy fr o m 2014-07-01 för att kunna få bidrag.
Föreningen skall kunna visa att man följer sin policy i sin verksamhet.
Förening som tillåter droger i samband med ungdomsverksamhet mister sina bidrag.
För att kunna få kommunalt bidrag ska minst en styrelserepresentant alternativt ledare ska ha genomgått en
godkänd diskrimineringsutbildning.
Minst en styrelserepresentant alternativt ledare i respektive förening ska närvara vid informations- och
utbildningsträffar som anordnas av eller i samarbete med Tranås kommun för att i fortsättningen kunna erhålla
kommunalt bidrag.
Lokalavdelning som beviljas bidrag är skyldig att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till kulturoch fritidsnämndens förfogande för granskning. Direkt efter förenings årsmöte ska verksamhetsberättelse,
kassaredovisning och revisionsberättelse skickas in till Kultur & Fritid. När samtliga handlingar finns tillgängliga
kan föreningens bidrag betalas ut. Beviljade bidrag utbetalas endast till den lokala huvudföreningens bank- eller
plusgiro.
Kultur- och Fritidsnämnden kan utan förvarning kontrollera förenings aktiviteter eller annan verksamhet. Vid
allvarlig eller upprepade brister i en förenings verksamhet med koppling till droger, mobbning eller diskriminering
eller om föreningen medvetet lämnar oriktiga uppgifter så medför det avstängning från bidrag. Även återbetalning
kan krävas.
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Bidrag och ansökningstider
Bidrag

Sista datum för ansökan

Aktivitetsbidrag

25 februari och 25 augusti

Anläggningsbidrag

31 mars

Lokalbidrag

31 mars

Investeringsbidrag

31 mars

Kreativitetsbidrag

löpande under hela året

Nya ansökningsdatum!

1. Lokalt aktivitetsbidrag
Lokalt aktivitetsbidrag utgår till sammankomst med minst 3 deltagare i åldersgruppen 7-20 år. Reglerna för statligt
aktivitetsbidrag gäller. Aktivitetsbidrag kan endast erhållas för max 3 aktiviteter/vecka för samma deltagare.
Närvarokort skall kunna redovisas.
2. Anläggningsbidrag
Föreningar med egna anläggningar som har ungdomsverksamhet 7-20 år kan få anläggningsbidrag för
driftskostnader. Innan anläggningsbidrag kan utbetalas ska kultur- och fritidsnämnden godkänna ny- eller
utbyggnad. Villkor är även att anläggningen är godkänd av berörda myndigheter.
Se detaljerad lista med alla bidrag och summor.
3. Lokalbidrag
Förening kan få lokalbidrag för hyrd lokal som används till föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20
år. Till förhyrda lokaler kan utgå bidrag med högst 80 % av den av Kultur- och fritidsnämnden godkända
kostnaden, dock med högst 60 kronor per medlem och år i åldern 7-20 år. Bidraget är maximerat till 7.000 kronor
per organisation och år. Bidrag utgår ej i av kommunen redan subventionerade lokaler.
4. Investeringsbidrag
Efter särskild prövning kan bidrag utgå till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt inköp av större
maskiner för skötsel av anläggningen. Organisation är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. Dessa
eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden före beräkning av det kommunala bidraget. Projektbeskrivning och
kostnadsberäkning ska medfölja vid bidragsansökan. Ansökan om investeringsbidrag ska inlämnas innan arbeten
påbörjas eller inköp görs. Utbetalning sker efter redovisning då arbetet slutförts.
5. Bidrag till Kultur & fritidsnämndens förfogande
Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella
villkor eller bestämmelser. Efter prövning i varje särskilt fall kan Kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag till andra
ändamål än som redovisas ovan.
6. Startbidrag
En nystartad förening som är medlem i ett riksförbund med statsbidrag och som har minst 10 medlemmar i åldern
7-20 år kan söka startbidrag med lägst 500 kr efter 6 månaders verksamhet och beslut i Kultur- och
fritidsnämnden. För förening som åter startar upp verksamhet måste minst 3 år förflutit sedan verksamheten lagts
ner.
7. Kreativitetsbidrag
Ideella föreningar och organisationer kan söka projektbidrag för att ordna/utveckla nya evenemang/aktiviteter.
Projektet skall vara nytänkande och bredda befintligt utbud. Bidrag för samma projekt kan sökas i max tre år.
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Målet är att projektet sedan står på egna ben. Ansökan bör lämnas in tre månader före projektets genomförande
och innehålla projektbeskrivning, ekonomisk plan och utsikt för ev. fortlevnad. Bidrag utbetalas i efterskott då
föreningen efter genomfört projekt, till Kultur- och fritidskontoret, inkommit med utförlig redovisning över projektet
samt ekonomisk redovisning av den totala omslutningen. I undantagsfall kan utbetalning ske i förväg om så
krävs.
8. Bidrag till tävlingsarrangemang
Bidrag kan utgå till tävlingsarrangemang på hög internationell eller nationell nivå t ex SM, riksmästerskap eller
liknande arrangemang. Tävlingsarrangemanget ska vara godkänt på förbundsnivå. Bidrag kan endast sökas av
bidragsberättigad ungdomsförening. Arrangemanget ska genomföras inom Tranås kommun. Ansökan bör
inlämnas senast tre månader före arrangemangets genomförande. Bidrag kan beviljas med maximalt 50 000 kr.
Högsta bidrag per år till förening är 50 000 kr. Utbetalning av bidrag sker då föreningen efter arrangemangets
genomförande, till Kultur- och fritidskontoret, inkommit med utförlig redovisning över arrangemanget samt
ekonomisk redovisning av den totala omslutningen.
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Anläggningsbidrag
Föreningsägda lokaler och anläggningar
Till föreningar med egna anläggningar kan följande schablonbelopp utgå under förutsättning att föreningen
bedriver ungdomsverksamhet 7-20 år.
A 1) Fotbollsplan gräs min 100x60 m livligt använd till träning och seriespel
2) Fotbollsplan gräs min 100x60 m använd för träning och juniorserier
3) Fotbollsplan gräs min 60x40 m använd för träning och 7-mannafotboll
4) Fotbollsplan grus min 100x60 m använd för träning

21.065:-/år
13.010:-/år
6.570:-/år
5.450:-/år

B 1) Friidrottsanläggning med löpar- kast- och hoppbanor under förutsättning
att anläggningen upplåtes till skolan
2) Tennisbanor med grus
3) Tennisbanor med asfalt

7.435:-/år
3.450:-/år
1.500:-/år

C 1) Omklädningsbyggnad med dusch och värme använd året runt
2) Dito delvis använd under året (t.ex. sommaranvändning)
3) Klubbrum/lokal använd året runt
4) Klubbrum/lokal delvis använd under året

160:-/kvm
67:-/kvm
92:-/kvm
51:-/kvm

D 1) Samlingssalar
2) Scoutgårdar/lokaler
3) Ridhus (endast manégen)

max 50 m2
max 50 m2
max 4.150:max 4.150:-

E 1) Elljusspår
Skidspårning av elbelysta motionsspår

30:-/kvm
30:-/kvm
34:-/kvm
8:-/m
1.100:-/km

2) Övriga spår:
Fasta anslag till föreningarna tidigare redovisade spår exkl. elljusspår enligt
följande fördelning:
SOL, Illernreservatet
Sommenbygdens SK
Tranås Brukshundklubb
Sol Tranås, kartbidrag, FN § 9/97
Skidspårning av ej elbelysta motionsspår

9.330:2.230:1.365:6.560:550:-/km

3) Paddock

2,40/kvm

Övriga arbeten: Ersättning efter särskild prövning.
Princip: Ersättning bör utgå för materialkostnader.
G Övriga anläggningar såsom golfbanor, apellplaner, skjutbanor, isbanor, tennishallar m fl efter särskild
prövning.
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Bidrag till intresseorganisationer för personer med
funktionsnedsättning
Kommunalt bidrag kan utgå till lokalavdelning i kommunen ansluten till riksorganisation.
Medlemskap
Lokalavdelning med minst 10 medlemmar kan få bidrag. Som medlem räknas person med funktionsnedsättning
som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och betalat beslutad medlemsavgift.
I vissa fall kan även medlemmar av den funktionsnedsattas familj och annan närstående eller intresserad räknas
som medlem under förutsättning att även denna betalat medlemsavgift samt i övrigt uppfyller krav i enlighet med
stadgar och årsmötesbeslut. Kultur- och fritidsnämnden kan efter särskild prövning medge undantag från
bestämmelserna om medlemsregistrering och medlemsavgift.
Lokalavdelning
I fall personer med speciell funktionsnedsättning inte bildat lokalavdelning inom kommunen kan kommunen ge
ekonomiskt bidrag till annan lokalavdelning, som bedriver verksamhet i kommunerna eller i angränsande
kommun (er). Bidragets storlek bör avgöras med hänsyn till antalet deltagare från den egna kommunen.
Bidrag och ansökningstider
Bidrag

Sista datum för anmälan

Administrationsbidrag

31 mars

Verksamhetsbidrag

31 mars

Investeringsbidrag

31 mars

För att få bidrag ska organisationen uppfylla följande övergripande villkor
Förening ska ha drog-, mobbning- och diskrimineringspolicy fr o m 2014-07-01 för att kunna få bidrag.
Föreningen skall kunna visa att man följer sin policy i sin verksamhet.
Förening som tillåter droger i samband med ungdomsverksamhet mister sina bidrag.
Minst en styrelserepresentant alternativt ledare ska ha genomgått en godkänd diskrimineringsutbildning.
Minst en styrelserepresentant alternativt ledare i respektive förening ska närvara vid informations- och
utbildningsträffar som anordnas av eller i samarbete med Tranås kommun för att i fortsättningen kunna erhålla
kommunalt bidrag.
Lokalavdelning som beviljas bidrag är skyldig att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till kulturoch fritidsnämndens förfogande för granskning. Direkt efter förenings årsmöte ska verksamhetsberättelse,
kassaredovisning och revisionsberättelse skickas in till Kultur & Fritid. När samtliga handlingar finns tillgängliga
kan föreningens bidrag betalas ut. Beviljade bidrag utbetalas endast till den lokala huvudföreningens bank- eller
plusgiro.
Kultur- och Fritidsnämnden kan utan förvarning kontrollera förenings aktiviteter eller annan verksamhet. Vid
allvarlig eller upprepade brister i en förenings verksamhet med koppling till droger, mobbning eller diskriminering
eller om föreningen medvetet lämnar oriktiga uppgifter så medför det avstängning från bidrag. Även återbetalning
kan krävas.
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1. Administrationsbidrag
800:- + 20:- medlem. Max 8.500:-/år.
2. Verksamhetsbidrag
Utgår med 65:- per medlem i åldern 7-25 år. I särskilda fall efter prövning i kultur- och fritidsnämnden kan
åldersgränsen 7-25 år slopas.
3. Lokalbidrag
Kommunägda lokaler/anläggningar
För handikappföreningars organiserade verksamhet kan kommunägda lokaler användas utan kostnad för
lokalavdelning.
För entrébelagda och kommersiella arrangemang i kommunägda lokaler/anläggningar debiteras hyra enligt av
Kultur- och fritidsnämnden godkända normer och rekommendationer enligt uppgjorda kontrakt.
4. Investeringsbidrag
Efter särskild prövning kan bidrag utgå till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning eller omfattande
utökning av verksamheten. Organisation är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. Dessa eventuella
bidrag frånräknas totalkostnaden före beräkning av det kommunala bidraget. Projektbeskrivning och
kostnadsberäkning ska medfölja vid bidragsansökan. Ansökan om investeringsbidrag ska inlämnas innan arbeten
påbörjas eller inköp görs. Utbetalning sker efter redovisning då arbetet slutförts.
5. Bidrag till Kultur- och fritidsnämndens förfogande
Efter prövning i varje särskilt fall kan Kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag till andra ändamål än som anges
ovan.
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Bilaga 1.

Riktlinjer för drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy i Tranås kommun
All barn- och ungdomsverksamhet ska vara drogfri
Alla i föreningens barn- och ungdomsverksamheter ska ha god kunskap om droger, mobbning och rättigheter.
Barn och ungdomar ska känna trygghet i föreningen genom god sammanhållning, klara regler och utarbetade
handlingsplaner.
Definition av drog och mobbning:
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak,
alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopningspreparat.
Mobbning är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller handling, från
en eller flera personer.
Likabehandling enligt Diskrimineringslagen 2008:567 är att motverka diskriminering och på andra sätt främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. All verksamhetsplanering bör ske utifrån
ett medvetet mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
Policyns innehåll
• beskrivning av hur föreningen ställer sig till droger, mobbning och diskriminering samt vilka
förhållningsregler föreningen har gällande droger, mobbning och diskriminering. Detta innefattar även
hur föreningen ställer sig till favorisering/toppning samt hur föreningen agerar vid fester/representation
• hur föreningen/ledaren vill vara som föredöme
• hur föreningen agerar när någon bryter mot policyn
• hur föreningen agerar när någon ungdom slutar i föreningen
Förankring av policyn i föreningen
• föreningen ska ha en policygrupp (moral- & etikgrupp) för att det tydligt ska framgå vem som ansvarar
för frågor kopplade till policyn
• policyn ska vara antagen på ett årsmöte
• policyn ska årligen revideras och diskuteras på föreningens årsmöte/medlemsmöte under en specifik
punkt ”Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy”
• policyn ska vara väl förankrad hos föreningens ledare. Samtliga ungdomsledare i föreningen ska
bekräfta med signatur att de har tagit del av policyn.
Policyn som ett levande dokument
Föreningens arbete för att hålla policyn levande ska redovisas i föreningens verksamhetsberättelse under en
specifik punkt ”Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy”. Följande aktiviteter är minimikrav:
• Varje ledare ska informera sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger, mobbning och
diskriminering.
• Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad kunskap om droger, mobbning
och diskriminering. Kunskaperna ska därefter aktivt användas i verksamheten.
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