Föreningsbidrag i Gnesta kommun
Idrott- och friluftsföreningar
Kulturföreningar
Intresseföreningar och andra idéburna organisationer
Professionell kulturverksamhet

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Föreningsbidrag Gnesta
kommun

Regler och riktlinjer

2015 11 30

Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig

Diarienummer

Senast reviderad

Giltig till

Fritids- och
kultursamordnare

KS 2015 344

Dokumentinformation

Tillsvidare
Dokumentet gäller för

Föreningar i Gnesta kommun

Kommunikation- och samverkan

2(15)

Innehåll
Bidrag till Idrotts- och friluftsföreningar .............................................. 3
Vem kan söka bidrag till Idrotts- och friluftsföreningar? ....................... 4
Allmänna bestämmelser för Idrotts- och friluftsföreningar .................... 5
Aktivitetsbidrag ................................................................................. 6
Ledarutbildningsbidrag ...................................................................... 6
Drift- och anläggningsbidrag .............................................................. 7
Lovaktivitetsbidrag ............................................................................ 7
Viktiga ansökningsdatum att bevaka för Idrotts- och friluftsföreningar .. 8
Bidrag till kulturföreningar, intresseföreningar och idéburen organisation
........................................................................................................ 9
Vem kan söka bidrag till kulturföreningar, intresseföreningar och
idéburen organisation? .................................................................... 10
Allmänna bestämmelser för kulturföreningar, intresseföreningar och
idéburen organisation ...................................................................... 11
Bidrag för kulturarrangemang .......................................................... 12
Ung kultur ...................................................................................... 13
Samarbetsavtal med professionella kulturskapare .............................. 14
Driftbidrag för föreningsbyggnad ...................................................... 14
Viktiga ansökningsdatum för kulturföreningar, intresseföreningar och
idéburen organisation att bevaka ..................................................... 15

Dokumentnamn

Föreningsbidrag i Gnesta kommun

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Kommunikation- och samverkan

3(15)

Bidrag till Idrotts- och friluftsföreningar
Gnesta kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter
som ska vara tillgängligt för alla. En förening syftar grundläggande till att främja ett
värde, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset. Det syftar inte till
ekonomisk vinst.
Föreningens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet
och tillgänglighet - för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren
möjlighet att berika sin fritid med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt
liv.
Alla barn och ungdomar som är föreningsaktiva i Gnesta kommun ska känna sig
trygga och säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka
särbehandling av barn och ungdomar, allas rätt att vara med i såväl träning som
match/ tävling.
Ett föreningsbidrag ska vara ett bidrag till föreningar i Gnesta kommun, vars
verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en
meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.
Gnesta kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att
bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud.
Kontantbidrag:
● Drift- och anläggningsbidrag
Bidrag som en förening söker för att sköta/ underhålla kommunal anläggning,
egen anläggning eller hyra för lokal som inte hyrs per timma av Gnesta
kommun.
● Aktivitetsbidrag
Lokalt kommunalt bidrag för att stimulera gruppaktiviteter.
● Ledarutbildningsbidrag
Bidrag för att främja utbildning av ledare/ tränare.
● Lovaktivitetsbidrag
Bidrag för att motivera en eller flera föreningar att skapa aktiviteter på skollov.
Subventionerade lokalkostnader:
● Anläggningar som kommunen har huvudansvaret för och hyrs ut per timma,
subventioneras med lägre timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med
kontantstöd.
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Vem kan söka bidrag till Idrotts- och friluftsföreningar?
För att en förening ska beviljas föreningsbidrag, gäller nedanstående grundvillkor.
Föreningen ska:
Vara medlem i riksorganisation eller på annat sätt godkänd av kommunen och
finnas registrerad i kommunens föreningsregister.
Föreningen ska ha en vald styrelse och antagna stadgar.
Minst 10 barn och ungdomar i åldrarna 4 till 20 år som deltar regelbundet i av
föreningar anordnade aktiviteter och/ eller främja till god folkhälsa och bidra till en
levande landsbygd.
Föreningen beviljas inte bidrag om den tillhör någon av följande kategorier:
- ekonomiska föreningar och stiftelser
- politiska föreningar
- elevföreningar
- föreningar knutna till svenska kyrkan eller andra religiösa samfund
- föreningar knutna till svenska försvaret
- stödföreningar (supporterklubbar m fl)
- föreningar som uppenbart motarbetar ett demokratiskt samhällssystem
Kommunens budget för bidrag fastställs årligen av ansvarig kommunal nämnd i
samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att ansökan om
bidrag beviljas.
En bidragsberättigad förening, får inte automatiskt bidrag till lokaler eller
anläggningar. Bidrag måste sökas årligen om inte annat överenskommits.
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Allmänna bestämmelser för Idrotts- och friluftsföreningar
Ansökan om föreningsbidrag ska göras av föreningens/organisationens styrelse på
det sätt och vid den tidpunkt som ansvarig kommunal nämnd bestämmer.
1. Föreningen/organisationen ska ha en vald styrelse, antagna stadgar och
organisationsnummer.
2. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift på minst 100 kr eller
familjemedlemsavgift på minst 200 kr.
3. Föreningen/organisationen är registrerad i Gnesta kommuns föreningsregister.
4. Föreningen är öppen för alla att bli medlem i.
5. Föreningsbidrag utbetalas enbart till föreningens/organisationens plusgiro eller
bankgirokonto.
6. Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång lämnas utan
handläggning.
7. Bidragssökande förening har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till Gnesta kommuns förfogande för granskning.
8. Föreningsbidrag som utbetalas på grund av felaktiga ansökningsuppgifter eller
att verksamheten upphör medför återbetalningsskyldighet.
9. Beslut om avslag går inte att överklaga.
10. Föreningen/organisationen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration,
demokrati, folkhälsa och tillgänglighet inom sin verksamhet och vid uppmaning
kunna påvisa att man jobbar aktivt med dessa frågor. Alla barn och ungdomar som
är föreningsaktiva i Gnesta kommun ska känna sig trygga och säkra i föreningens
verksamhet och föreningen ska motverka särbehandling av barn och ungdomar,
allas rätt att vara med i såväl träning som match/ tävling.
11. Bidragsansökan ska vara undertecknad av ansvarig styrelseledamot, såsom
firmatecknare, ordförande eller kassör.
12. Föreningsbidrag som erhålls av Gnesta kommun likställs med sponsring.
Därför ska Gnesta kommuns logga finnas med i föreningens/organisationens
utskick och på hemsidan.
13. Efter föreningens årsmöte, ska Gnesta kommuns föreningsregister uppdateras
med aktuella kontaktuppgifter på nya styrelsen och medlemsstatistik (könsuppdelad
medlemsstatistik för åldrarna 4-20 år).
14. Alla ansökningar ska ske på blanketter som tillhandahålls av Gnesta kommun.
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Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidraget, ett lokalt kommunalt bidrag som ska främja aktiviteter för barn
och ungdomar för att stimulera till fler aktivitetstillfällen. Bidraget ska utgöra ett
grundstöd till arbetet med barn och ungdomar (4-20 år).
Kravet är en aktivitet på minst 40 minuter i en grupp med minst fem barn och
ungdomar (4-20 år) och aktiviteten ska ha minst en ledare som har fyllt 16
Aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst.
Redovisning av aktivitetstillfällen sker på angiven blankett.

Ledarutbildningsbidrag
Ledarutbildningsbidrag utgår vid deltagande i kurser, inom Sverige, arrangerade av
föreningar eller av riks- och distriktsorganisation. Efter ansökan med särskild
prövning kan bidrag även beviljas kurs anordnad utanför Sverige.
Halvdagskurs ska omfatta minst tre kurstimmar.
Endagskurs ska omfatta minst sex kurstimmar.
Bidrag beviljas för högst 14 dagar.
En kurstimme får inte understiga 40 minuter.
Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år.
Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande.
Bidrag utgår inte för yrkesutbildning.
Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska inlämnas till Gnesta kommun senast två
månader efter ledarutbildningens sista dag och intyg på utbildningen ska bifogas
ansökan.
Heldag, 300 kronor per godkänd kursdag och deltagare.
Halvdag, 150 kronor per godkänd kursdag och deltagare.
Bidraget får dock inte överstiga de verkliga kostnaderna och bidrag utgår inte för
resekostnad.
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Drift- och anläggningsbidrag
Ideella idrotts- och friluftsföreningar som sköter/ äger egna anläggningar eller
underhåller kommunala anläggningar kan söka drift- och anläggningsbidrag.
Bidrag för skötsel av anläggning:
Anläggning

Maxbelopp

Motionsspår

5000 kr

Skidspår

8000 kr

Elljusspår

10 000 kr

Fotbollsplan

15 000 kr

Badplats

15 000 kr

Spontanidrottsplats

5000 kr

Isbana, skötsel

6000 kr

Skjutbana
Föreningsbyggnad*

5000 kr
25 000 kr

* förening som hyr anläggning per timma av Gnesta kommun, kan inte söka bidrag
för egen föreningsbyggnad/ förråd.
En förening kan inte söka bidrag för personal/ tränarkostnader.
Föreningar som hyr lokaler av hyresvärd/ fastighetsägare/ år eller säsong med egna
hyresavtal/ kontrakt kan söka om driftbidrag om del av hyreskostnad, max 50 %.

Lovaktivitetsbidrag
Lovaktivitetsbidrag syftar till att en eller flera föreningar i samverkan skapar någon
typ av verksamhet/ aktivitet för barn- och ungdomar på skollov. Det kan vara
nyskapande eller återkommande verksamhet. Verksamheten ska vara öppen för
alla, även barn- och ungdomar som inte är medlem i föreningen/ föreningarna.
Enkel redovisning med t ex bilder ska ske direkt efter utförd aktivitet.
Max belopp: 15 000 kronor
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Viktiga ansökningsdatum att bevaka för Idrotts- och
friluftsföreningar
Aktivitetsbidrag

25 februari och 25 augusti

Ledarutbildningsbidrag

Senast 2 månader efter
avslutad utbildning

Drift- och anläggningsbidrag

15 februari

Lovaktivitetsbidrag

1 månad innan aktivitetens start

Ansökningsblanketter finns på www.gnesta.se eller tillhandahålls av
Medborgarkontoret på Gnesta bibliotek.
Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång kommer inte att
behandlas.
Ansökan skickas till:
Gnesta kommun
Kommunikation och samverkan
646 80 Gnesta
Eller e-post
gnesta.kommun@gnesta.se
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Bidrag till kulturföreningar, intresseföreningar och idéburen
organisation
Gnesta kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter
som ska vara tillgängligt för alla. En förening syftar grundläggande till att främja ett
värde, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset. Det syftar inte till
ekonomisk vinst.
Föreningens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet
och tillgänglighet - för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren
möjlighet att berika sin fritid med upplevelser.
Ett föreningsbidrag ska vara ett stöd till de kulturföreningar i Gnesta kommun,
vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en
meningsfull och innehållsrik social samvaro.
Bidrag kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad mot
allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.
Gnesta kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att
bedriva ett rikt aktivitetsutbud med kulturella inslag.
Kontantbidrag:
● Bidrag för kulturarrangemang
Bidrag som en förening söker för att genomföra arrangemang för kommunens
invånare.
● Ung kultur
Ett bidrag som riktar sig till unga mellan 16 - 26 år.
● Samarbetsavtal
Ett avtal mellan kommunen och professionella kulturskapare.
● Driftbidrag
Bidrag för hembygds- och intresseföreningar
Subventionerade lokalkostnader:
● Anläggningar som kommunen har huvudansvaret för och hyrs ut per timma,
subventioneras med lägre timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med
kontantstöd.

Dokumentnamn

Föreningsbidrag i Gnesta kommun

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Kommunikation- och samverkan

10(15)

Vem kan söka bidrag till kulturföreningar, intresseföreningar
och idéburen organisation?
För att en förening ska beviljas bidrag, ska följande villkor uppfyllas.
Föreningen ska ha:
- Vald styrelse och antagna stadgar
- Minst 10 medlemmar registrerade i föreningen
- Medlemsavgift per år, fastställd vid föreningens årsmöte
- Minst 10 sammankomster/aktiviteter per år
- Finnas i Gnesta kommuns föreningsregister
- Verksamhet öppen för alla
Föreningen beviljas inte bidrag om den tillhör någon av följande kategorier:
- Ekonomiska föreningar och stiftelser
- Politiska föreningar
- Elevföreningar
- Föreningar knutna till svenska kyrkan eller andra religiösa samfund
- Föreningar knutna till svenska försvaret
- Stödföreningar (supporterklubbar m fl)
- Föreningar som uppenbart motarbetar ett demokratiskt samhällssystem
Kommunens budget för bidrag fastställs årligen av ansvarig kommunal nämnd i
samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att ansökan om
bidrag beviljas.
En bidragsberättigad förening eller idéburen organisation, får inte automatiskt
bidrag till lokaler eller anläggningar. Bidrag måste sökas årligen om inte annat
överenskommits.
Ej bidragsberättigade kostnader är:
Personalkostnader, Telefon/porto, Inventarieköp, Sophämtning
Konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial, Övriga administrationskostnader, Större
fastighetsreparationer, Div. ersättningar ex. rese- och styrelseersättning.
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Allmänna bestämmelser för kulturföreningar,
intresseföreningar och idéburen organisation
Ansökan om bidrag ska göras av föreningens/organisationens styrelse på det sätt
och vid den tidpunkt som ansvarig nämnd bestämmer.
1. Föreningen/organisationen ska ha en vald styrelse, antagna stadgar och
organisationsnummer.
2. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift på minst 100 kr eller
familjemedlemsavgift på minst 200 kr.
3. Föreningen/organisationen är registrerad i Gnesta kommuns föreningsregister.
4. Föreningen är öppen för alla att bli medlem i.
5. Bidrag utbetalas enbart till föreningens/organisationens plusgiro eller
bankgirokonto.
6. Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång lämnas utan
handläggning.
7. Bidragssökande förening/organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper
och redovisningshandlingar till Gnesta kommuns förfogande för granskning.
8. Föreningsbidrag som utbetalas på grund av felaktiga ansökningsuppgifter, eller
att verksamheten upphör medför återbetalningsskyldighet.
9. Beslut om avslag går inte att överklaga.
10. Föreningen/organisationen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration,
demokrati, folkhälsa och tillgänglighet inom sin verksamhet. Alla som är
föreningsaktiva i Gnesta kommun ska känna sig trygga och säkra i föreningens
verksamhet och föreningen ska motverka särbehandling.
11. Bidragsansökan ska vara undertecknad av ansvarig styrelseledamot, såsom
firmatecknare, ordförande eller kassör.
12. Föreningsbidrag som erhålls från Gnesta kommun likställs med sponsring.
Därför ska Gnesta kommuns logga finnas med i föreningens/organisationens
utskick och på hemsidan.
13. Efter föreningens årsmöte, ska Gnesta kommuns föreningsregister uppdateras
med aktuella kontaktuppgifter på nya styrelsen och medlemsstatistik (könsuppdelad
medlemsstatistik).
14. Alla ansökningar ska ske på blanketter som tillhandahålls av Gnesta kommun.
Dessa blanketter finns på hemsidan eller går att hämta på Medborgarkontoret.
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Bidrag för kulturarrangemang
Ideella föreningar med minst 10 aktiva medlemmar som genomför arrangemang
för kommunens invånare kan söka bidraget. Arrangemanget ska vända sig till en
bred publik och ingen intern aktivitet bara för medlemmar. Arrangemanget ska
bidra till att öka invånarnas och turisternas trivsel samt öka den utåtriktade kulturoch nöjesverksamheten i kommunen. Aktuell förening ska själv stå för
arrangemanget. Samverkan mellan flera föreningar prioriteras. Ansökan ska vara
kulturenheten tillhanda löpande kvartalsvis över året och innehålla en
kostnadskalkyl. Vid oklarheter tas kontakt med sökande förening.
Vid bedömning av ansökan tas följande hänsyn till:
- Vilken vikt arrangemanget har för kommuninvånarna
- Finansieringsmöjligheter av arrangemanget
- Är tillgängligt för alla
- Engagerar barn och ungdomar
- Främjande av nya kulturella mötesplatser i Gnesta kommun
- Ska finnas på många olika platser och arenor
- Etnisk och kulturell mångfald
Bidrag beviljas inte till:
- Gästspel och turnéer utanför Gnesta kommun
- Konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial
- Produktion och utgivning av cd-skivor, böcker, tidningar eller tidskrifter
- Produktion och sändning av radio- och TV-program
- Arrangemang med partipolitiska eller religiösa syften
- Arrangemang med primärt kommersiella syften
Bidraget utbetalas efter överenskommelse med berörd förening. Redovisning ska
ske efter genomfört arrangemang. Utbetalning kan endast ske till föreningens
konto. Om planerat arrangemang ej genomförts eller förändrats utifrån beskrivning
och budget kan bidraget komma att återkrävas i sin helhet eller i delar.
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Ung kultur
Bidraget riktar sig till unga mellan 16 och 26 år. Syftet med bidraget är att ge unga
fler möjligheter att själva styra utbudet av kulturaktiviteter för unga. Bidraget utgår
med max 5000 kr. Bidraget kan endast sökas av ungdomar som är skrivna i Gnesta
kommun.
Det är av yttersta vikt att initiativet kommer från ungdomar. Projektet ska vara
drogfritt, komma andra unga till godo och vara offentligt. Det ska äga rum i Gnesta
kommun. Projektet ska genomföras på fritiden.
Sökande av projektet är ansvarig att redovisa kostnader och eventuella inköp.
Överblivet material som tillhör kommunen ska återställas när projektet är avslutat.
Efter genomförandet av projektet vill vi att du gör en enkel redovisning.
Vid bedömning tas följande hänsyn till
- Projektet planeras och genomförs av ungdomarna själva
- Aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet
- Främjar nya kulturella mötesplatser spridda över Gnesta kommun.
- Förebygger våld och skadegörelse
- Gör insatser för utsatta ungdomar med särskilda behov
Bidrag beviljas inte till:
- Resor och studiebesök utanför Gnesta kommun
- Konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial
- Verksamhet där det förekommer alkohol eller droger
- Löner och arvoden
- Arrangemang med partipolitiska eller religiösa syften
- Arrangemang med primärt kommersiella syften
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Samarbetsavtal med professionella kulturskapare
För professionella kulturskapare som inte är en förening med vald styrelse kan
kulturstöd sökas för sin verksamhet utifrån lagd verksamhetsplan. Detta görs via
samarbetsavtal som upprättas med kommunen.

Driftbidrag för föreningsbyggnad
Detta bidrag kan sökas av hembygds- och intresseförening som sköter egen eller
kommunägd byggnad.
Maxbelopp 25 000 kronor.
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Viktiga ansökningsdatum för kulturföreningar,
intresseföreningar och idéburen organisation att bevaka

Bidrag för kulturarrangemang

25 februari
25 augusti

Kultur- och intresseföreningar

7 mars
6 juni,
5 september
5 december

Ung Kultur

7 mars
6 juni,
5 september
5 december

Driftbidrag för hembygds- och intresseföreningar

15 februari

Ansökningsblanketter finns på www.gnesta.se eller tillhandahålls av
Medborgarkontoret på Gnesta bibliotek.
Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång kommer inte att
behandlas.
Ansökan skickas till:
Gnesta kommun
Kommunikation och samverkan
646 80 Gnesta
Eller e-post
gnesta.kommun@gnesta.se
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