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Allmänna regler för erhållande av bidrag till föreningar i
Trosa kommun
1. Bidragen är avsedda att vara ett stöd till de föreningar med säte i Trosa
kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att
skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro. Föreningens
verksamhet skall bedrivas i Trosa kommun och komma kommuninvånarna till del.
Kommunalt bidrag utgår inom ramen för anvisade medel. Föreningen skall vara
bidragsberättigad genom beslut i Kultur- och fritidsnämnden. För att föreningen
skall bli bidragsberättigad skall följande villkor uppfyllas och redovisas årligen till
kultur- och fritidskontoret:
Föreningen skall ha:
• Vald styrelse och antagna stadgar
• Medlemsavgift per år, fastställd vid föreningens årsmöte
• Minst 7 öppna sammankomster/aktiviteter per år
• Registrerats på Kultur- och fritidskontoret
• Verksamhet öppen för alla
• Föreningen ska tillse att erhållna bidrag används till det ändamål för vilket
bidraget sökts
• Ungdomar som är engagerade i föreningen skall ha möjlighet att påverka
föreningens verksamhet
Dispens
Förening, som icke uppfyller kraven på bidrag enligt dessa regler kan ändå
tillerkännas bidrag. Ansökan prövas av Kultur- och fritidsnämnden.
2. Ansökan om registrering skall ske på särskild blankett.
3. Med medlem i bidragsberättigad förening avses, den som under det närmast
förflutna verksamhetsåret varit registrerad som medlem i organisationens
medlemsmatrikel och erlagt medlemsavgift, som fastställs vid föreningens årsmöte,
samt i övrigt uppfyller de krav vederbörande organisation enligt stadgar och
årsmötesbeslut ställer på sina medlemmar.
4. Ansökan om bidrag skall inges av föreningens styrelse och undertecknas av
föreningens ordförande och kassör alt. firmatecknare, vilka var och en för sig
intygar riktigheten av de lämnade uppgifterna. Bidrag skall sökas av
huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller avdelning.
5. Bidrag utbetalas i regel i efterskott på föreningens girokonto.
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6. Bidragsberättigad förening som vill vara kvar som registrerad förening skall
årligen senast 31 mars insända:
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Balansräkning
• Resultaträkning
• Budget
• Verksamhetsplan
• Ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet
• Uppgift om könsfördelning; kvinnor och män samt flickor och pojkar 20 år
eller yngre
7. Bidragsberättigad förening har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande, på så sätt som kommunen bestämmer.
Kommunen äger rätt att kontrollera dels närvarokorten och dels antalet betalande
medlemmar i bidragsberättigad ålder, upprättad medlemsmatrikel eller upprättad
genom vederbörande riksorganisations revisor eller notarius publicus, undertecknat
intyg rörande organisationens medlemstal.
8. Det åligger bidragsmottagande förening att förvara, vid ansökan åberopande
handlingar, i minst fem år efter bidragsårets utgång,
9. Bidrag som utbetalats på grund av felaktiga ansökningsuppgifter medför
Återbetalningsskyldighet,
10. Följande föreningar undantas från bidragsgivning i Trosa kommun:
– Politisk förening
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Fritidsverksamhet
Aktivitetsbidrag
Syfte
Det kommunala aktivitetsstödet är avsett att stimulera till ökat antal planerade och
genomförda sammankomster samt att komplettera den statliga bidragsformen.
Villkor och bidrag
Allmänna regler för föreningsbidrag gäller samt de regler som gäller för statligt
bidrag. 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. Bidraget utgår till barn och ungdomar 0–20 år
samt för ledare som är mellan 13 och 20 år. Gruppen får inte, även om det finns
flera ledare, delas in i mindre grupper för att erhålla flera sammankomster. En
sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. En
sammankomst ska pågå minst 60 minuter (omklädning inkluderat). En deltagare
får endast räknas en gång per dag. Vid varje sammankomst ska närvaro på
deltagare och ledare redovisas. Redovisning sammanställs på närvarokort.
Som underlag för beräkning av bidragets storlek skall föreningen lämna verifierad
uppgift om:
• Sammankomster
• Deltagare vid varje sådan sammankomst
Bidrag per sammankomst: 15 kronor
Bidrag per godkänd deltagare: 12 kronor

Lokal- och anläggningsbidrag
Kommunägda lokaler
Lokal hyrd av kommunen med timtaxa. Timtaxan är subventionerad. Inget
kontantbidrag utgår.
Villkor och bidrag
Allmänna regler för föreningsbidrag gäller. Se ovan.
Vid förändringar eller nyanskaffning av lokaler eller anläggningar skall kommunens
godkännande alltid inhämtas innan bidrag kan utgå.
Ideella föreningar som driver/förvaltar eller hyr icke kommunalt ägda eller
subventionerade anläggningar/lokaler kan söka bidraget. För att vara
bidragsberättigad måste föreningen ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 0–20
år.
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Bidragsberättigade kostnader är:
• Hyra, amortering, ränta
• Olja
• El
• Försäkring
• Sophämtning, sotning
• Löpande underhållskostnader för att hålla fastigheten/anläggningen i gott
skick, så kallade förbättringsarbeten. Gäller ej lösa inventarier.
Ej bidragsberättigade kostnader är:
• Personalkostnader
• Inventarieköp
• Telefon, porto
• Kontorsmaterial
• Förbrukningsmaterial
• Övriga administrationskostnader
• Städ
• Större fastighetsreparationer
• Förråd
Bidragsberäkning
Av föreningens totala medlemsantal utgör ungdomarna X procent. Föreningens
bidragsberättigade bruttokostnad gånger X procent ungdomar blir bidragsnivå.
Föreningen erhåller max 70 % av bidragsnivån som bidrag, dock max 100 000 kr.
Förening som hyr icke kommunägd lokal med hyreskontrakt erhåller max 60 % av
hyreskostnaden.

Ledarutbildningsbidrag
Som bidrag till att täcka föreningens behov utbildning av ledare skall särskilt
Ledarutbildningsbidrag utgå.
Syfte
Bidrag utgår endast till utbildning med inriktning att skapa kompetens eller höja
kompetens inom föreningar, med syfte att underlätta föreningens möjligheter att
uppnå angivna mål enligt föreningens stadgar.
Villkor och bidrag
Allmänna regler för föreningsbidrag gäller.
För att få ledarutbildningsbidrag förutsätts att kursdeltagarna efter utbildningen
verkar inom föreningens verksamhet, i första hand ungdom. Sökanden skall det år
då utbildningen genomförs vara minst 13 år.
Vid intern utbildning i föreningens regi skall kursplan godkännas av fritidskontoret
före genomförande. Kursplanen skall innehålla kurspresentation, preliminär
kostnadskalkyl och beräknat deltagarantal.
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Kursutvärdering på avsedd blankett skall göras efter genomförd utbildning och
inlämnas med ansökan om ledarutbildningsbidrag.
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. Föreningar indelas i tre grupper efter antalet medlemmar 0–20 år.
Föreningar i grupp A har att dela på 10 000 kr, för grupp B 20 000 kr och grupp C
50 000 kr.
Gruppindelning
A: Föreningar med medlemsantal 0–100
B: Föreningar med medlemsantal 101–250
C: Förening med medlemsantal 251–
Ansökan skall göras på särskild blankett. Redovisningsperioder är 1/1–30/6 och
1/7–31/12.
Beslut om bidrag fattas av ansvarig tjänsteperson utifrån gällande regelverk och
meddelas föreningen. Bidraget betalas ut i september och maj. Till ansökan skall
bifogas kursprogram, som tydligt anger kursens mål och omfattning och intyg på
deltagande.
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Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget infördes 2007 och syftet är att stimulera till nya aktiviteter,
både organiserade men även oorganiserade. Kultur- och fritidsnämnden kommer
varje år, inför kommande bidragsår, att besluta om bidragsberättigade syften.
Utvecklingsbidraget är i första hand ämnat till satsningar för ungdomsverksamhet,
0-20 år. Undantag kan göras, framförallt när det gäller handikappföreningar och ny
verksamhet som syftar till ökad folkhälsa. Satsningen skall inte vara något som är
föreningens ordinarie verksamhet och som återkommer år efter år. Projekttiden för
utvecklingsbidraget är maximalt 3 år och därefter får verksamheten anses som
permanent och bidrag får ansökas från övriga bidragskategorier som finns.
Bidragssumman är inte fastlagd och kan variera. Varje ansökan bereds av Kulturoch fritidskontoret och beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.
Syften som man kan få bidrag för under 2016 enligt beslut i Kultur- och
fritidsnämnden är:
• Verksamhet som direkt syftar till att minska skadegörelse och användning
av ANDT
• Lovverksamhet för åldersgruppen 10–20 år
• Projekt som främjar integration, mångfald, jämlikhet och jämställdhet
• Kulturprojekt som direkt vänder sig till Trosa kommuns ungdomar
Det finns även möjlighet att ansöka om medel för ett vällovligt barn- och/eller
ungdomsprojekt utan att vara en etablerad förening och/eller av startandet av
verksamhet som idag inte finns i Trosa kommun. Nämnden prövar varje sådan
ansökan för sig.
Ansökan om utvecklingsbidrag sker löpande under året. Vid ansökan av
utvecklingsbidraget skall en beskrivning samt budget för tänkt satsning medfölja.
Beslut om bidrag fattas av nämnden. Bidraget betalas ut efter nämndens beslut.
Redovisning skall ske efter genomförd satsning. Om planerad satsning ej
genomförs eller förändras utifrån beskrivning och budget kan bidraget komma att
återkrävas till sin helhet eller till delar.

TROSA KOMMUN
Kultur- och fritidskontoret

Föreningsbidrag
2015-09-23

Sida 8(12)

Startbidrag
Varje nystartad förening som godkänts som bidragsberättigad av Kultur- och
fritidsnämnden har möjlighet att ansöka om 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.
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Kulturverksamhet
Driftsbidrag: Föreningar med inriktning på kulturverksamhet
Bidrag till drift kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad
mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.
Följande driftbidrag kan sökas: Lokal samt verksamhet.
Lokal
Bidragsberättigade kostnader är:
• Hyra, amortering, ränta
• Vatten
• Olja
• El
• Försäkring
• Sophämtning, sotning
Ej bidragsberättigade kostnader är:
• Personalkostnader
• Telefon, porto
• Förbrukningsmaterial
• Köpt städ
• Inventarieköp
• Kontorsmaterial
• Övriga administrationskostnader
• Större fastighetsreparationer
• Diverse ersättningar, exempelvis rese- och styrelseersättningar
Verksamhet
Bidragsberättigade kostnader är:
• Inköp av arrangemang
• Kostnader i samband med utställningar och arrangemang
• Utställningsmaterial
• Annonsering
Ej bidragsberättigade kostnader är:
• Personalkostnader
• Telefon, porto
• Förbrukningsmaterial
• Inventarieköp
• Kontorsmaterial
• Övriga administrationskostnader
• Bidragsberäkning
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Vid bedömning av ansökan tas följande hänsyn till:
• Lokal och verksamhet – Enheten Allmänkulturs budgeterade medel för
driftsbidrag.
• Lokal – Föreningen som äger lokal erhåller max 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock max 40 000 kr. Föreningen som hyr lokal erhåller
max 40 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock max 40 000 kr.
• Verksamhet – Föreningen erhåller max 40 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock max 40 000 kr
Bidraget prövas varje år.

Kulturarrangemang: Arrangörer av kulturprogram
Bidraget kan sökas till offentligt arrangemang inom kommunen. Ansökan ska innehålla kostnadskalkyl och bör vara enheten Allmänkultur tillhanda två månader före
genomförandet, för att garantera fullgod hantering.
Arrangemangsbidrag kan betalas ut till aktiviteter av oplanerad karaktär som inte
ingår i verksamhetsplan för innevarande år.
Vid bedömning av ansökan gäller följande skallkrav:
• Att aktiviteten äger rum i Trosa kommun och vara öppen för allmänheten
• Att föreningen har andra finansieringsmöjligheter av arrangemanget
Vid bedömning av ansökan tas även hänsyn till enheten Allmänkulturs budgeterade
medel för arrangemangsbidrag.
Beslut om bidrag fattas av ansvarig tjänsteperson utifrån gällande regelverk och
meddelas föreningen. Bidraget utbetalas efter redovisat arrangemang. Redovisning
skall ske under innevarande år.
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