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Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun
-

bestämmelser om bidrag till ideella föreningar

Allmänna bestämmelser
1 § Kommunalt bidrag enligt dessa bestämmelser är avsedda att vara ett stöd till ideella föreningar
med säte i Mora kommun och som bedriver verksamhet inom kommunen med syfte att bl.a.
1. Främja ett rikt och varierat föreningsliv i kommunen, med prioritering av aktiviteter för barn
och unga
2. Stimulera föreningar som engagerar sig i sociala frågor
3. Ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i , och uppleva olika kulturformer
4. Motverka drogmissbruk, dopning, våld, mobbning, rasism och annan diskriminering
5. Bedriva ett gott arbete för att motverka tidig utslagning inom idrotten bedriva ett gott arbete
med jämställdhetsfrågor och likabehandling
6. Främja äldres och funktionshindrades möjlighet till olika upplevelser.
Beslutande myndighet
2 § Frågor om bidrag enligt dessa bestämmelser prövas av tekniska nämnden för
idrottsföreningar samt lokaler och anläggningar. Övriga bidrag enligt dessa bestämmelser prövas
av kulturnämnden.
Bidragsberättigande
3 § Bidrag lämnas enligt dessa bestämmelser till
1. Förening inom kommunen som har minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5 – 20 år
(kalenderår).
2. Pensionärsförening, handikappförening eller socialförening med minst 10 aktiva medlemmar.
Med social förening menas den förening som i sin huvudsakliga verksamhet stödjer
människor som har eller allvarligt riskerar få sociala problem.
3. Förening som ej helt uppfyller i bestämmelserna angivna krav, men som efter prövning i
berörd nämnd bedöms driva verksamhet som är synnerligen angelägen.
Ej bidragsberättigande
4 § Bidrag lämnas inte till stödföreningar, supporterklubbar, korporationsföreningar,
föräldraföreningar eller liknande.
Bidrag lämnas heller inte till religiösa aktiviteter/studier, ej heller till studiecirklar som redan
erhåller stöd genom något studieförbund.
Särskilda bidragsvillkor m.m.
5 § Med medlem avses person som är upptagen i föreningens medlemsregister, erlagt av årsmötet
beslutad medlemsavgift, regelbundet deltar i föreningens verksamhet samt i övrigt uppfyller krav i
enlighet med föreningens stadgar. Respektive nämnd äger rätt att efter särskild prövning göra
undantag från bestämmelsen om medlemsregistrering och medlemsavgift.

6 § Bidrag lämnas endast till sådan förening som antagit stadgar och ingett ett exemplar till
kommunen.
7 § Bidrag lämnas endast till förening som innehar bankkonto, bankgiro eller postgiro.
8 § Förening skall lämna de upplysningar som kommunen kräver för fullständig registrering i
kommunens föreningsregister.
9 § Bidragsberättigad förening skall årligen, senast två månader efter föreningens årsmöte, till
kommunen inge verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
10 § Ansökan som inte kommit in till kommunen inom föreskriven tid kan, helt eller delvis,
komma att avslås eller avvisas.
11 § En förening som sökt eller tagit emot bidrag enligt dessa bestämmelser är skyldig att lämna
de redovisningshandlingar och andra uppgifter som kommunen bestämmer.
12 § Kommunen kan beslut att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut om det kan antas att
bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter.
13 § Kommunen får besluta att ett bidrag skall betalas tillbaka
1. Om det har beviljats på grund av oriktiga uppgifter,
2. Om det inte används för det ändamål det beviljats för eller
3. Om mottagaren inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 11 §.
14 § Kommunen har tolkningsföreträde över detta reglemente.
Aktivitetsbidrag
Ändamål
15 § Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars verksamhet för barn och ungdomar.
Bidraget syftar också till att stödja pensionärs-, handikapp och sociala föreningar. Med sociala
föreningar menas den förening som i sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor som har
eller allvarligt riskerar att få sociala problem.
Bidragets utformning
16 § Bidraget lämnas till föreningar med verksamhet för åldersgruppen 5 – 20 år (kalenderår). För
föreningar som bedriver verksamhet för pensionärer, handikappade eller sociala föreningar finns
ingen övre åldersgräns.
Bidrag lämnas med ett belopp per redovisad bidragsberättigad deltagare vid en av föreningen
anordnad bidragsberättigad sammankomst.
Med bidragsberättigad sammankomst avses en av föreningen anordnad aktivitet om minst 60
minuter, i vilken deltar minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidragsberättigad
ledare får räknas som deltagare. Bidrag lämnas för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
Bidrag utgår endast en gång per dag oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd.
Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar/utställningar eller kommersiella arrangemang som
exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utgår ej heller till studiecirkelsammankomster, vilka

får statsbidrag i annan ordning – Ej heller till aktiviteter under skoltid inkl. håltimmar, fritt val etc.
Bidrag kan däremot utgå till sammankomst som kommunen till viss del finansierar med medel via
statsbidraget till allmän fritidsverksamhet i kommunen.
Bidrag till pensionärs-, handikapp- eller sociala föreningar beräknas utifrån antalet aktiviteter som
föreningen har per år. Ersättningen beräknas utifrån ett poängsystem som beslutas av
kulturnämnden.
Grundbidrag
17 § För pensionärs-, handikapp- eller sociala föreningar utgår ett grundbidrag som är lika för
samtliga föreningar.
Verksamhetsbidrag
18 § För pensionärs-, handikapp- eller sociala föreningar lämnas ett verksamhetsbidrag som
beräknas utifrån antalet medlemmar som föreningen hade under föregående verksamhetsår.
Ansökan
19 § Pensionärs-, handikapp- eller sociala föreningar lämnar in ansökan med redovisning om
antal medlemmar och genomförda aktiviteter till kommunen senast 31 mars avseende verksamhet
genomförd föregående år.
Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet lämnar in ansökan med redovisning om
genomförd aktivitet två gånger per år. För verksamhet genomförd under tiden 1 januari – 30 juni
skall ansökan vara kommunen tillhanda senast 15 augusti och för verksamheten under tiden 1 juli
– 31 december senast 15 februari.
Bidrag till lovverksamhet
Ändamål
20 § Bidraget syftar till att stimulera sport-, sommar- och jullovsaktiviteter i
ungdomsföreningarnas regi.
Bidragets utformning
21 § Bidraget utgår per instruktör och instruktionstimmar till förening som i samråd med
kommunen via sport-, sommar- och jullovsprogram lokalt erbjuder ferieledig skolungdom att
delta i olika aktiviteter under ledning av föreningens egna instruktörer under 20 år.
Ansökan
22 § Ansökan skall vara kommunen tillhanda senast den 1 februari (sportlov), 1 maj (sommarlov)
och senast 1 november (jullov).
Arrangemangsstöd, enstaka arrangemang
Ändamål
23 § Bidraget riktar sig till ideella föreningar/organisationer för enstaka arrangemang som stärker
Moras kultur och fritidsutbud.

Bidragets utformning
24 § Allmännyttiga ideella föreningar/organisationer kan söka stöd för enstaka, tidsbegränsade
arrangemang inom kultur och fritid som stärker Moras kultur och fritidsutbud. Om ansökan
avser ett avgränsat ideellt projekt, som vänder sig till en offentlig publik, kan stöd även prövas för
andra typer av organisationer.
Förutom kontant stöd kan bidrag ges i form av kompetens och rådgivning, fria lokaler,
utrustning, vaktmästartjänster m.m. Bidrag lämnas inte för ideella arbetsinsatser.
Arrangemanget skall vända sig till allmänheten. Arrangören ska i sin marknadsföring ange att
Mora kommun har stöttat arrangemanget.
För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan
avtalslösningar göras för en uppbyggnadstid av högst tre år.
Följande kriterier utgör grund för beslut:
•
•
•
•
•
•
•
•

Redovisat behov av stöd
Arrangemangets omfattning
Arrangemangets utvecklingspotential
I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
Nyskapande idéer
Barn- och ungdomsprofil
Arrangemanget bidrar till mångfalden av kultur- och fritidsyttringar
Arrangemanget förmedlar ett kultur- eller naturmiljöarv

Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig redovisning bestående
av utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till kommunen.
Stöd beviljas inte till arrangemang som kan befaras medföra störande av ordning eller innebära
olaglig verksamhet.
Bidraget beslutas av tekniska nämnden för idrottsföreningar och av kulturnämnden för övriga
föreningar
Ansökan
25 § Ansökan skall vara inlämnad senast två månader före arrangemangets start.
Arrangemangsstöd, årsbidrag
Ändamål
26 § Bidraget riktar sig till ideella föreningar/organisationer för årsplanerade, offentliga kultur
arrangemang som stärker Moras kulturutbud.
Bidragets utformning
27 § Bidraget kan endast tilldelas arrangerande, producerande föreningar/organisationer och
grupper som har årsplanerade, offentliga kulturarrangemang i Mora kommun vilka alla kan ta dela
av. Bidraget baseras på av föreningen fastställd verksamhetsplan för året.

Kriterier som utgör grund för bidrag är:
•
•
•
•
•
•

Redovisat behov av stöd
Arrangemangens omfattning
I vilken mån arrangemangen är unika och av hög kvalitet
Nyskapande idéer
Barn och ungdomar
I vilken mån arrangemanget bidrar till mångfalden av kulturyttringar

Ansökan
28 § Ansökan skall vara inlämnad till kommunen senast 15 november.
Stöd till särskilda insatser inom kulturarvsområdet
Ändamål
29 § Bidraget riktar sig till allmännyttiga föreningar som gör en insats inom kulturarvsområdet.
Bidragets utformning
30 § Bidraget tilldelas allmännyttiga ideella föreningar och organisationer för enskilda insatser inom
kulturarvsområdet, vilka kommer allmänheten till del. Stöd ges ej till byggnadsantikvariska insatser.
Kriterier som utgör grund för bidrag är:
•
•
•
•
•

Redovisat behov av stöd
I vilken omfattning insatsen bidrar till att synliggöra kulturarvet
I vilken omfattning insatsen bidrar till att bevara kulturarvet
I vilken omfattning insatsen bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt
Barn och ungdomar

Ansökan
31 § Ansökan kan lämnas in löpande under året.
Lokal- och anläggningsstöd
Ändamål
32 § Bidraget är avsett att till viss del täcka föreningars kostnader för egna eller förhyrda lokaler och
anläggningar, som används för deras verksamhet.
Bidragets utformning
33 § Kommunens lokaler såsom gymnastik- idrottshallar, samlings- och fritidslokaler samt övriga lokaler
och anläggningar inom tekniska nämndens ansvarsområde upplåts med subventionerad hyra till
bidragsberättigade föreningar enligt särskilda bestämmelser om hyror och avgifter.
Fördelning av tider i ovanstående lokaler och anläggningar sker efter ansökan/bokning hos tekniska
nämnden.
34 § Till årsförhyrda, lokaler som ägs av kommunen lämnas bidrag med högst 75 % av hyreskostnaden
enligt upprättat hyreskontrakt.

35 § Till årsförhyrda lokaler som varken ägs av kommunen eller den sökande föreningen lämnas bidrag
med högst 50 % av hyreskostnaden enligt upprättat hyreskontrakt. Ersättning lämnas endast om
kommunen inte kan erbjuda likvärdig lokal. Lokalen skall i förhand vara godkänd av tekniska nämnden.
36 § Till föreningar som själva äger sina lokaler eller anläggningar utgår ett driftsbidrag med högst 50 % av
driftskostnaderna. Med driftskostnader menas kostnader för el, vatten, försäkring, sophämtning och
bränsle. Bidrag utgår alltså inte för kapitaltjänstkostnader och ej heller kostnader i samband med
genomförandet av investeringsprojekt för vilket investeringsbidrag erhållits. Bidrag utgår ej heller till drift
av anläggningar avsedda för kommersiella arrangemang, såsom danslokaler, festplatser eller motsvarande.
37 § Ett investeringsbidrag lämnas till föreningar som själva äger sin lokal/anläggning. Bidraget lämnas för
nybyggnation, ombyggnation och dylikt, dock ej till inventarier.
Vid om- och tillbyggnad ska anslag även sökas från annat håll, t.ex. Riksidrottsförbundet och/eller
Allmänna arvsfonden. Vid ansökan om investeringsbidrag ska det medfölja en kortfattad beskrivning av
anläggningen och dess användning, kostnadsberäkning, finansplan, ritningar, äranderättshandlingar och
driftskalkyl. Kommunalt stöd till investeringar i föreningsdrivna anläggningar kan ges som villkorade
bidrag. Stödet kan inte ges till samma anläggning inom fem år från utbetalningen av föregående stöd om ej
särskilda omständigheter föreligger. Investering får igångsättas först när beslut om stöd är taget.
Ansökan
38 § Ansökan enligt 34 – 35 §§ skall vara kommunen tillhanda senast 31 mars det år ansökan avser. I
ansökan skall föreningen redovisa samtliga kostnader och intäkter för lokalen/anläggningen. Uppgifterna
skall avse det senaste verksamhets- och räkenskapsår som föreningen har avslutat vid ansökningstillfället
den 15 februari.
Ansökan enligt 36 § skall vara kommunen tillhanda senast 31 mars och avse föregående år. I ansökan skall
föreningen redovisa samtliga kostnader och intäkter för lokalen/anläggningen.
För investeringsbidrag sker ansökan löpande under året.
Särskilt anläggningsbidrag
Ändamål
39 § Bidraget riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet i kommunala anläggningar som är öppen
för allmänheten och där anläggningen är strategiskt viktig för kommuninvånarnas möjlighet att utöva en
fritidsaktivitet som inte hade varit möjlig om inte anläggningen fanns.
Bidragets utformning
40 § Förening som bedriver verksamhet i strategiskt viktiga anläggningar har möjlighet att ansöka om
särskilt anläggningsbidrag. Bidragsformen avser drift som sker i nära samarbete med kommunen och som
kan kännetecknas av en alternativ driftsform. Bidragsformen hanläggs i särskild ordning och beslutas av
tekniska nämnden i varje enskilt fall.
Bidrag enligt denna paragraf ersätter bestämmelserna i detta reglemente i sin helhet
Ansökan
41 § Handläggningstiden för särskilt anläggningsbidrag är längre än för övriga bidragsformer.
Handläggningen innebär en grundligare genomlysning av föreningens redovisning och verksamhetsplaner
än övriga bidragsformer.

