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Syfte och mål med bidragsgivningen i Trosa kommun
Syfte
Trosa kommuns stöd till föreningslivet tar avstamp i Fastlagd kurs för Trosa
kommun, med målsättningen att verka för ett ökat samarbete med föreningslivet
och andra ideella organisationer.
Bidragsgivningen ska vara ett stöd till föreningslivet i Trosa kommun, där
föreningarna har en demokratisk, opolitisk, sekulär och ideell verksamhet som
skapar meningsfull och innehållsrik fritid samt förutsättningar för en god folkhälsa.

Mål
1. Föreningslivet erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter i hela Trosa
kommun,
2. Föreningslivet främjar barns och ungas deltagande i kultur- och fritidslivet,
3. Föreningslivet främjar samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv,
entreprenörer och Trosa kommuns olika verksamheter,
4. Föreningslivet främjar integration, jämställdhet och tillgänglighet för alla
kommunens invånare,
5. Föreningslivet bidrar till en aktiv livsstil och motverkar missbruk i alla dess
former.
Trosa kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att
bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud: kontantbidrag, t.ex.
aktivitetsbidrag, driftbidrag, ledarutbildningsbidrag, arrangemangsbidrag och
startbidrag, och subventionerade lokalkostnader. Anläggningar som kommunen
har huvudansvaret för och som hyrs ut per timme subventioneras med lägre
timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med kontantstöd.
Beslut om bidrag fattas av ansvarig tjänsteperson utifrån gällande regelverk och
meddelas föreningen, om inget annat framgår av bidragsreglerna.
Bidragsreglerna utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov inför varje ny
mandatperiod, minst vart fjärde år.

Bidragsberättigande
En förening som vill ansöka om bidragsberättigande ska uppfylla följande kriterier:
• Ha en demokratiskt vald styrelse och årliga styrelsemöten,
• Vara partipolitiskt och religiöst obunden,
• Vara öppen för alla som vill vara medlemmar,
• Ha regelbundna öppna sammankomster,
• Ta ut medlemsavgift,
• Ha organisationsnummer och bank-/postgiro eller ha pågående ansökan hos
Skatteverket och bank.
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Föreningar som vänder sig till barn och unga ska dessutom:
• Aktivt arbeta för att motverka mobbning, kränkningar, särbehandling,
sexuellt ofredande, och användande av alkohol, narkotika,
dopningspreparat, tobak, m.m. (ANDT),
• Rutinmässigt kontrollera begränsat utdrag ur belastningsregistret för
idrottsledare, tränare och andra föreningsmedlemmar som arbetar med
barn,
• På begäran kunna redogöra för sina rutiner för detta arbete.
Ansöka om bidragsberättigande
Att vara bidragsberättigad förening innebär att föreningen har rätt att ansöka om
bidrag i enlighet med Trosa kommuns regler för föreningsbidrag, samt att hyra
kommunala lokaler till föreningstaxa.
Beslut om bidragsberättigande fattas i kultur- och fritidsnämnden. För att ansöka
om bidragsberättigande ska föreningen registrera sig i Trosa kommuns
föreningsregister. OBS: kontrollera att föreningen inte redan finns registrerad. I så
fall, kontakta kultur- och föreningschefen. Ansökan behandlas i närmast kommande
nämndsammanträde, under förutsättning att ärendet inkommit i tid för
ärendeberedning.
Till ansökan ska bifogas:
• Information som styrker att samtliga ovannämnda kriterier för
bidragsberättigande uppfylls
• Verksamhetsplan som beskriver det kommande årets verksamhet.
Nystartade föreningar (ej aktiv längre tid än 12 månader) kan i samband med
bidragsberättigande ansöka om Startbidrag, se s. 8.
Bibehålla bidragsberättigande
En förening som beviljats bidragsberättigande behåller inte detta berättigande per
automatik. För att bibehålla bidragsberättigandet ska föreningen årligen redovisa:
• Verksamhetsberättelse för föregående år
• Reviderad årsredovisning
• Budget för kommande år
• Verksamhetsplan för kommande år
• Ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet
• Medlemsantal, fördelat på ålder (0–20 år, 20+ år) och kön (kvinnor/män)
Föreningen har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till
förfogande på så sätt som kommunen bestämmer.
Kommunen äger rätt att kontrollera närvarokort och antal betalande medlemmar i
bidragsberättigad ålder, upprättad medlemsmatrikel eller upprättad genom
vederbörande riksorganisations revisor eller notarius publicus, undertecknat intyg
rörande organisationens medlemstal.
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Föreningen har även skyldighet att årligen uppdatera sina uppgifter i Trosa
kommuns föreningsregister, delta i sammankomster som initierats av Trosa
kommun samt på begäran kunna intyga att ovan beskrivna kriterier för
bidragsberättigande uppfylls.
Det åligger bidragsmottagande förening att förvara vid ansökan åberopande
handlingar i minst fem år efter bidragsårets utgång.
Bidrag som utbetalats på grund av felaktiga ansökningsuppgifter, eller som av nån
orsak inte kunnat utnyttjas, medför återbetalningsskyldighet.
En förening som underlåter att uppfylla dessa skyldigheter kan komma att fråntas
sitt bidragsberättigande. Om föreningen underlåter att redovisa efterfrågade
dokument för att bibehålla sitt bidragsberättigande kommer föreningen att nekas
rätten att söka bidrag och hyra lokaler till föreningstaxa till dess att dokumenten
inlämnats.

Föreningskategorier
Idrottsföreningar
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva och/eller tävla i en eller flera
idrotter. För att räknas som idrottsförening ska idrotten vara godkänd av
Riksidrottsförbundet.
Kulturföreningar
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva kulturverksamhet, t.ex.
litterära sällskap, konstföreningar, hembygdsföreningar och arrangörsföreningar
inom scenkonst eller musik.
Sociala föreningar
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att stärka social sammanhållning,
hjälpa utsatta grupper eller främja ett ideellt syfte, t.ex. integration, tillgänglighet
eller jämställdhet.
Pensionärsföreningar
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för
pensionärer och aktivt främja äldres intressen.
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Idrottsföreningar
Följande bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin
Idrottsföreningar.

Aktivitetsbidrag
Syfte
Det kommunala aktivitetsstödet är avsett att stimulera till ökat antal planerade och
genomförda sammankomster samt att komplettera den statliga bidragsformen.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla Riksidrottsförbundets föreskrifter för statligt LOKstöd.
• Bidraget utgår till barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för ledare
som är mellan 13 och 25 år.
• Bidraget utgår för sammankomster som sker i föreningens regi.
• En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
• Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år.
• En sammankomst ska pågå minst 60 minuter, inkl. omklädning, och omfatta
minst tre bidragsberättigade deltagare, utöver ledare.
• Gruppen får inte, även om det finns flera ledare, delas in i mindre grupper
för att erhålla flera sammankomster.
• En deltagare får endast räknas en gång/dag.
• Föreningen ska på begäran kunna redovisa antal sammankomster och
deltagare.
Bidragets storlek
• Bidrag per sammankomst: 18 kronor
• Bidrag per godkänd deltagare: 15 kronor

Ledarutbildningsbidrag
Syfte
Ledarutbildningsbidraget är avsett att stötta föreningarnas försörjning av ledare,
vilket ur ett större perspektiv även främjar ungas demokratiska skolning samt
tillgången på ledarkompetens i samhället i stort.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla Riksidrottsförbundets föreskrifter för statligt LOKstöd.
• Bidrag utgår för utbildning med inriktning att skapa kompetens eller höja
kompetens inom föreningar, med syfte att underlätta föreningens
möjligheter att uppnå angivna mål enligt föreningens stadgar.
• För att få ledarutbildningsbidrag förutsätts att kursdeltagarna efter
utbildningen verkar inom föreningens verksamhet.
• Sökanden ska det år då utbildningen genomförs vara minst 13 år.
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Vid intern utbildning i föreningens regi ska kursplan godkännas av
fritidskontoret före genomförande. Kursplanen ska innehålla
kurspresentation, preliminär kostnadskalkyl och beräknat deltagarantal.
Vid ansökan ska bevis om genomförd utbildning biläggas.
Bidraget söks retroaktivt, efter genomförd utbildning.
Bidrag utgår enbart till utbildningar som ägt rum under innevarande
kalenderår eller senast en månad efter genomförd utbildning.
Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller
motsvarande.
Bidrag till ledarutbildning i förening ej tillhörig Riksorganisation kan erhållas
efter särskild prövning.

Bidragets storlek
Bidrag utgår med 75 % av föreningens faktiska nettokostnader för ledarutbildning,
inkl. resor.
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Kulturföreningar
Dessa bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin
Kulturföreningar.

Verksamhetsbidrag
Syfte
Verksamhetsbidraget är avsett att stötta kulturföreningarna i deras löpande
verksamhet samt att genomföra kulturverksamhet riktad mot allmänheten.
Bidraget är också utformat för att stimulera planerad verksamhet gentemot de av
Trosa kommun prioriterade målgrupperna barn/unga, nyanlända och personer med
funktionsvariation.
Villkor
• Bidraget baseras på planerad verksamhet under innevarande år.
• Bidraget kan sökas för halvår eller helår. Redovisningsperioder för halvår är
1/1–30/6 eller 1/7–31/12. Sista ansökningsdag för resp. redovisningsperiod
är 31/3 och 30/9. Redovisningsperiod för helår är 1/1–31/12. Sista
ansökningsdag för helår är 31/3.
• Bidrag utgår för aktiviteter som äger rum i Trosa kommun.
• Efter avslutad redovisningsperiod ska samtliga aktiviteter i
verksamhetsplanen redovisas.
Bidragets storlek
• Bidrag per medlem: 70 kronor
• Bidrag per öppen aktivitet för allmänheten: 1 000 kronor
• Bidrag per aktivitet för prioriterade grupper: 2 000 kronor
• Bidrag för konstutställningar: 400 kronor per dag
• Bidrag utgår enligt ovanstående belopp, dock max 40 000 kr/år

Kulturarrangemangsbidrag
Syfte
Det kommunala arrangemangsbidraget är avsett att ge ökade möjligheter för
genomförande av offentliga arrangemang inom kommunen.
Villkor
• Aktiviteten ska äga rum i Trosa kommun och vara öppen för allmänheten.
• Föreningen ska ha andra finansieringsmöjligheter av arrangemanget.
• Aktiviteten ska vara av oplanerad karaktär som inte ingår i föreningens
verksamhetsplan för innevarande år.
• Ansökan ska innehålla kostnadskalkyl och bör vara Trosa kommun tillhanda
två månader före genomförandet, för att garantera fullgod hantering.
• Bidraget utbetalas efter redovisat arrangemang. Redovisning ska ske under
innevarande år.
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Bidragets storlek
Bidrag utgår med max 60 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock max 10
000 kronor.

TROSA KOMMUN
KFTS-kontoret

Regler för föreningsbidrag
2019-11-26

Sida 9(13)

Sociala föreningar och pensionärsföreningar
Dessa bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin Sociala
föreningar och pensionärsföreningar.

Aktivitetsbidrag
Syfte
Stödet är avsett att ge ökade möjligheter för genomförande av idéer eller
sammankomster inom kommunen som främjar integration, samverkan mellan/inom
åldersgrupper, eller för socialt utsatta grupper.
Villkor
• Bidraget utgår till deltagare och ledare som deltar i sammankomster i
föreningens regi.
• En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
• En sammankomst ska pågå minst 60 minuter.
• En sammankomst ska omfatta minst 3 deltagare utöver ledare.
• Gruppen får inte, även om det finns flera ledare, delas in i mindre grupper
för att erhålla flera sammankomster.
• En deltagare får endast räknas en gång per dag.
Bidragets storlek
• Bidrag per sammankomst: 3 kronor
• Bidrag per godkänd deltagare: 2,60 kronor
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Alla föreningar
Dessa bidrag kan sökas av samtliga bidragsberättigade föreningar oavsett
föreningskategori.

Driftbidrag för lokal och anläggning
Syfte
Driftbidraget syftar till att ge föreningar som verkar i egna eller andras lokaler en
subventionerad lokal- och anläggningskostnad.
Villkor
• Ideella föreningar som driver/förvaltar eller hyr icke kommunalt ägda eller
subventionerade anläggningar/lokaler kan söka bidraget.
• Vid förändringar eller nyanskaffning av lokaler eller anläggningar ska
kommunens godkännande alltid inhämtas innan bidrag kan utgå.
• Inget kontantbidrag utgår för lokal hyrd av kommunen enligt årligen
fastställd taxa. Taxan är subventionerad.
• Kulturföreningar som hyr lokaler vid enstaka tillfällen i samband med t.ex.
arrangemang eller repetitioner ansöker om bidrag för denna verksamhet i
Verksamhetsbidrag.
Bidragsberättigade löpande lokal- och anläggningskostnader
• Hyra, amortering, ränta
• Uppvärmning
• Förbrukningsel
• Försäkring
• Sophämtning, sotning
Bidragets storlek
Idrottsföreningar
• Bidrag för egen ägd lokal eller anläggning utgår med maximalt 60 % av
föreningens faktiska nettokostnader, dock max 100 000 kr.
• Förening som hyr en icke kommunägd lokal med hyreskontrakt erhåller max
60 % av hyreskostnaden, dock max 100 000 kr.
Kulturföreningar, pensionärsföreningar och sociala föreningar
• Bidrag för egen ägd lokal eller anläggning utgår med maximalt 40 % av
föreningens faktiska nettokostnader, dock max 40 000 kr.
• Förening som hyr en icke kommunägd lokal med hyreskontrakt erhåller max
40 % av hyreskostnaden, dock max 40 000 kr.
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Startbidrag
Varje nystartad förening som godkänts som bidragsberättigad av Kultur- och
fritidsnämnden beviljas ett startbidrag om 3 000 kr för det första verksamhetsåret.
Bidraget betalas ut i samband med godkännandet av bidragsberättigande.
Med nystartad förening avses förening som har varit verksam i max 12 månader.

Stöd för utvecklingsprojekt och särskilda insatser
Syfte
Föreningar som vill genomföra ett längre och/eller mer fördjupat projekt kan söka
stöd för genomförandet hos Trosa kommun. Det kan t.ex. handla om att testa en ny
verksamhetsgren, genomföra en riktad satsning mot en särskild målgrupp eller
lokalanpassning.
Villkor
Bidrag för utvecklingsprojekt är sökbart för:
• Kulturföreningar, sociala föreningar och pensionärsföreningar som uppfyller
kravet för bidragsberättigande och inte är vinstdrivande,
• Idrottsföreningar som uppfyller kravet för Aktivitetsbidrag Idrott och inte är
vinstdrivande.
Bidrag för lokalanpassning är sökbart för föreningar som dessutom uppfyller
följande krav:
• Föreningen äger sin egen lokal/anläggning eller hyr icke kommunalt ägd
eller subventionerade anläggning/lokal och har förstahandskontrakt,
• Idrottsförening som för föregående verksamhetsår har redovisat minst 50
bidragsberättigade aktivitetstillfällen.
Kontoret tar vid bedömning av bidraget ställning till huruvida följande kriterier
uppfylls:
• Verksamhet för prioriterade grupper (barn/unga, nyanlända, personer med
funktionsvariation),
• Verksamhet med ett uttalat folkhälsoperspektiv,
• Verksamhet som medför ökad samverkan mellan olika aktörer, t.ex.
föreningsliv, kommunala verksamheter, företagare, m.m.,
• Verksamhet där målgruppen ges plats och röst i planering och
genomförande,
• Projektets budget innehåller minst två leverantörsofferter och tidplan.
Stöd utgår inte för projekt som kan likställas med underhållsarbete eller ordinarie
föreningsverksamhet. Projektet ska efter genomförande redovisas till kontoret.
Bidragets storlek
Bidrag utgår med max ett prisbasbelopp per projekt.
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Stöd till studieförbund och regionala organisationer
Hit räknas organisationen Sörmlandsidrotten samt studieförbunden genom
Länsbildningsförbundet Sörmland.

Sörmlandsidrotten
Stödet till Sörmlandsidrotten baseras på en tvåårig överenskommelse som förnyas
löpande. I överenskommelsen framgår vilket uppdrag Sörmlandsidrotten har
gentemot Trosa kommun och de idrottsföreningar som är verksamma i kommunen,
samt det aktuella bidragsbeloppet.

Länsbildningsförbundet Sörmland
Kommunens syfte med sitt stöd till studieförbunden ansluter till statens fyra syften
med sitt stöd till folkbildningen:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället,
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Kommunen anslår årligen medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i
kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. Anslaget
baseras på de verksamhetsvillkor som Folkbildningsrådet beskriver i ”Statsbidrag
till studieförbund - Villkor och kriterier, diarienummer 352,2018,092”.

