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Värdegrund för Borås Stads bidragsformer
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engage
mang. Föreningar och organisationer är viktiga bärare av demokratiutveckling, är medskapare
till ett gott liv och viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås.
Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på
såväl nationell som internationell nivå
Genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare och sysselsätta barn, ungdomar
och vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och
ursprung.
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla
sin verksamhet. Föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att
motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger.
Borås stads ekonomiska stöd ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer.
Stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsens
principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och
insyn.I Överenskommelsen med civilsamhället framgår det bland annat att ”Borås stad
tar tillvara de idéburnas erfarenheter och särskilda kvaliteter och visar respekt för deras
självständighet och oberoende”.
Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Det ges utifrån de intentioner som finns i
kommunen.

Kategorisering av bidrag
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad kan ge stöd till. Varje kategori innehåller en
beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. Under varje kategori finns
villkor och fördelningsmodell.
Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera kategorier med utgångpunkt av vad de
har för verksamhet. De flesta bidrag söks via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala
bidragssystem.
För att visualisera vilka bidrag föreningar kan söka utifrån typ av förening finns vägledande
matris. Se bilaga 1.
Nedan följer kategorier för bidragsstödet.

Stöd till

•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningar (organisering)
Barn och ungdomsverksamhet
Lokaler och anläggningar
Lika rättigheter och möjligheter
Riktade insatser
Ungas egen organisering
Utveckling av föreningsverksamhet
Evenemang
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Grundläggande krav
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det
göras avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden.

•

Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.
Det är inte tillåtet att föreningen:

– Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism,
extremism eller annat främlingsfientligt uttryck.
– Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.
– Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet.

•

Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad
och ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande:

– Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte
– Godkända stadgar
– Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer
– Ett bank- eller plusgironummer

•

Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person.
Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att
få ett högre bidrag.

– Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad.
– Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera
föreningarna.
– Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får Staden dra av den summan
från bidraget.
Följande föreningsformer kan inte få bidrag:

•
•
•
•
•
•
•
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Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer.
Företagsföreningar
Kamratföreningar.
Hyresgäst- och villaföreningar.
Vägföreningar

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande:

•
•
•
•
•
•
•

Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande.
Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund.
Supportermedlemmar.
Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte.
Deltagare i kurs som tar avgift per gång.
Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka)
Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet

Stöd till föreningars existens och organisering
Föreningar har en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften.
Andra vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar.
Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion.
Rollen som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats
där människor lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra
funktioner är att de är röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas
handlingsutrymme genom att bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.
Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig
för hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället
fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade.
Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung
i andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få
möjlighet att inkluderas i samhället.
Bidragsformer; Grundbidrag

Grundbidrag
Syfte:

•

Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull fritid
för barn och unga.

•

Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till att skapa en
meningsfull fritid för sina medlemmar och att vara en röst i samhället för lika rättigheter
och möjligheter.

•

Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska
samhället.
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Målgrupp

Bidragsberättigad medlem i föreningar med:

•
•
•
•

Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 6-20 år
Pensionärsverksamhet
Funktionshinderverksamhet avser medlemmar från 6 år och ingen övre åldersgräns.
Etnisk verksamhet avser medlemmar från 6 år och ingen övre åldersgräns.

Villkor:

•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Årliga handlingar ska redovisas senast en månad efter föreningens årsmöte.
Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader.
Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade
medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.

Fördelningsmodell

Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem.

Stöd till barn och ungdomsverksamhet
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och
röra på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar
också sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i
vuxen ålder.
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd

Aktivitetsstöd
Syfte

Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.
Målgrupp

Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform,
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar.
Villkor

•
•
•
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Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år
Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 6 år till och med
kalenderåret 20 år.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

•

Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå
i minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år.

•

En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera
grupper.

•
•
•
•
•

Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten.

•
•

Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens.

•

Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel;
aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020).

Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller distriktsorganisation.
Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem.
Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller
kommersiella arrangemang.
Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att
alla aktiviteter på kortet stryks.

Fördelningsmodell

Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 8,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare.

Verksamhetsstöd
Syfte

Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är desto större är i
regel kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.
Målgrupper

Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform,
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar.
Villkor

•
•

Uppnår villkor för aktivitetsstödet.

•

Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid
Fritids- och folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.

•

Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik
kvartalsvis och justeras med inlämnandet av Grundbidrag.

Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt
fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.
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Fördelningsmodell

Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen.
Nivå

Medlemmar 6-20 år

Aktiviteter

Bidrag

1

25

150

10 000 kr

2

50

200

22 500 kr

3

75

250

35 000 kr

4

100

350

50 000 kr

5

125

450

75 000 kr

6

150

550

100 000 kr

7

175

700

125 000 kr

8

200

850

150 000 kr

9

225

1 000

175 000 kr

10

250

1 250

200 000 kr

11

275

1 400

225 000 kr

12

300

1 550

250 000 kr

13

400

1 700

300 000 kr

14

500

1 850

325 000 kr

15

600

2 000

350 000 kr

Stöd till lokaler och anläggningar
Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att
bedriva verksamhet.
Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.
Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler,
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still
större nybyggnationer.

Stöd till hyrda lokaler
Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där
kommunens lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.
Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter.
Syfte

Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.
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Målgrupp

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet.
Villkor:

•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.

•

Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar föreningen
har enligt tabellen nedan.

•

Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska redovisa minst 70
aktiviteter per år.

•
•
•

Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.

Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)

Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el.

Fördelningsmodell:

Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2. Föreningens bidragsyta bestäms
av antalet bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan.
Bidragsgrundande medlemmar, antal

Bidragsyta, m2

15-50

50

51-100

90

101-150

110

151-200

130

201-250

150

251-300

170

301-350

190

351-400

210

401-450

250

451-

300

Stöd till samlingslokaler
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att
många kan mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla. Tillgång
och efterfrågan bör styra behovet av samlingslokaler, därför kan listan över godkända
samlingslokaler ändras utifrån föreningarnas behov.
Syfte

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och
samtidigt ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.
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Målgrupp

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler.
Villkor:

•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.

•

Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som bedrivs
av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

•

Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela
lokalkostnaden hyresgästen.

•

Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening,
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda
skäl föreligger.

Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.

Fördelningsmodell

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle.
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt
till föreningen.

Driftbidrag till egna lokaler
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft
samlingsplatser för många ändamål.
Syfte

Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll.
Målgrupp

Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor.
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Villkor

•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.

•
•
•

Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.

Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska redovisa minst
70 aktiviteter per år.
Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
Föreningar måste vara certifierade som Säker och trygg förening.

Fördelningsmodell

Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2. Föreningens bidragsyta bestäms av antalet
bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan.

Bidragsgrundande medlemmar, antal

Bidragsyta, m2

15-50

50

51-100

90

101-150

110

151-200

130

201-250

150

251-300

170

301-350

190

351-400

210

401-450

250

451-

300

Driftbidrag till föreningsägda anläggningar
Syfte

Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och
underhålla anläggningarna. Listan över objekt som är godkända för bidrag kan ändras om nya
behov uppstår.
Målgrupp

Föreningar som driver egna idrotts- och/eller friluftsanläggningar.
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Villkor

•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.

•
•

Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.

Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås
Stad.
Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska redovisa minst 70
aktiviteter per år.

Fördelningsmodell

Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall,
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även
de lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”. För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt
nedan:
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Typ av objekt

Bidrag

Typ av objekt

Bidrag

Boulebanor/bana

400 kr

Skyttebanor

2 500 kr

Bågskyttebana (ute)

2 500 kr

Ett extra bidrag till skjutbanor
med tekniska hjälpmedel.

2 500 kr/bana

Bågskyttebana fält

2 500 kr

Golfbana/hål

2 000 kr

Båthamnar

3 000 kr

Gokartbana

8 000 kr

Båtsport/vattenskidanläggning

4 000 kr

Konstsnöspår minst 1 km

20 000 kr

Discgolfbana/hål

400 kr

Motocrossbana

15 000 kr

Elljusspår/km

9 000 kr

Paddock med elbelysning

6 000 kr

Endurobana

3 000 kr

Rallycrossbana

15 000 kr

Fotbollsplan gräs 11-manna

30 000 kr

Tennisbana asfalt

3 000 kr

Fotbollsplan gräs 7-manna

15 000 kr

Tennisbana grus

6 000 kr

Hinderbana/styrketräning

5 000 kr

Tennisbana konstgräs

3 000 kr

Konstgräsplan 11-manna

25 000 kr

Tennisbana paddel

3 000 kr

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag)
Syfte

Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal
eller anläggning.
Målgrupp

Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.
Villkor

•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.

•
•

Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.

•
•

Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.

•

Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.

Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast
2 månader innan arbetet kan påbörjas.
Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som
har påbörjats före ansökan.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv
föreningen är.

Fördelningsmodell

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget.

•
•

Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr.

•

Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.

För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %,
dock högst 150 000 kr.
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Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån)
Syfte

Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna.
Målgrupp

Alla föreningar kan söka anläggningslån.
Villkor

•

Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast
den 31 maj eller 30 november.

•

Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har beslutat
om bidraget.

•
•

Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.

•
•

Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.

•

Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.

Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta lokalen/
anläggningen till andra brukare.
Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.

Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier:
– Aktivitetsytor för barn och ungdomar.

– Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
– Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
– Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
– Nyttjandegrad
– Jämställdhet/Integration
– Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet
medlemmar.
– Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller
Riksidrottsförbundet
Fördelningsmodell

14

•

Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige beslutat
belopp.

•

Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och februari och tillskriver KS förslag
på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december eller juni samma år.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Stöd till lika rättigheter och möjligheter
Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och
möjligheter i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna
förklaring och konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad.
Huvudsakligen handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och
för sin verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar
om är att göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet.
Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar.

Stöd till sociala insatser
Syfte

Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar
för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda
människor och för olika grupper.
Målgrupp

Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete.
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden.
Villkor

•
•

Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift).
Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30 september
avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.

Fördelningsmodell

Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag
baseras på beslut i kommunstyrelsen.

Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar
Syfte

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och
möjligheter i samhället.
Målgrupp

Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter
och möjligheter i samhället.
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Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Villkor

•
•
•

Förening ska uppfylla de grundläggande kraven

•

Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till
verksamhetsbidrag.

Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.
Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.

Fördelningsmodell

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag.
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen.
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Nivå

Antal medlemmar

Antal aktiviteter

Bidrag

1

50

50

15 000 kr

2

75

75

30 000 kr

3

125

125

45 000 kr

4

175

175

60 000 kr

5

225

225

75 000 kr

6

275

275

100 000 kr

7

325

325

125 000 kr

8

375

375

150 000 kr

9

425

425

175 000 kr

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Riktade insatser
Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för
ett speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha
olika syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller
ansökan, medfinansiering, redovisning och uppföljning
Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag/Inkluderingsbidrag,
Orienteringskartor, Idéburnas gemensamma organisering, Idrottsskola och Socialt riktat
bidrag.

Riktat stöd
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i
de andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Bidrag till Nämndens förfogande
Syfte

Fritids- och folkhälsonämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte
stämmer överens med befintliga stödformer. Nämnden beslutar om varje ärende för sig och
besluten är inte normgivande.
Målgrupp

Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.
Villkor

•

Nämnden beslutar om varje ärende för sig och är inte normgivande.

Fördelningsmodell

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.

Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag
Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är
att stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och
upplever att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd.
Syfte

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande
insatser för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i
utanförskap eller isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen
är en ökad mångfald i föreningarnas ordinarie verksamhet.
Målgrupp

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.
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Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Villkor

•
•
•
•
•
•

Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper.

•

Ansökan görs löpande under året och söks i förväg.

Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva.
Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad.
Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.
Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras
Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt
start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning.

Fördelningsmodell

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.

Orienteringskartor
Syfte

Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.
Målgrupp

Föreningar som har orientering som verksamhet
Villkor

•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion
Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan
Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra
orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.

Fördelningsmodell

•

Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering.

Samverkan mellan de Idéburna och Staden
Enligt Överenskommelsen ska Borås Stad och de Idéburna utveckla och fördjupa sin
samverkan. För att lyckas med detta är de Idéburnas gemensamma organisering viktig och att
de har fått förutsättningar att undersöka saker innan de går in i exempelvis en stor samverkan
eller ett partnerskap. Borås Stad vill därför möjliggöra samverkan mellan föreningar och
mellan föreningar och Borås Stad.
Syfte

Möjliggöra samverkan mellan de Idéburna och Borås Stad inom ramen för Överenskommelsen.
Dels genom att kompensera för kostnader i ett förstudiearbete. Exempelvis kan det motsvara
kostnader som blir i samband med en förstudie kring gemensamt IOP- avtal eller en driftsform
med Borås Stad.
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Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Dels genom att stödja föreningars samordning och organisering, vilket är viktigt för att de skall
kunna stödja varandras utveckling och för idéburnas röst och samverkan med staden. Exempel
på organisationer är Föreningsrådet och Funktionsrätt i Borås.
Målgrupp

Idéburna och organ/råd/forum där idéburna de gemensamt organiserar sig.
Villkor

•
•

Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad

•

De Idéburnas gemensamma organ ska regelbundet ha dialog med staden.

För förstudiepeng krävs en gemensam idé om vad den/de Idéburna organisationerna
och staden vill samverka kring.

Fördelningsmodell

Stödet till Idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med 
föreningarna. Maxbelopp för förstudie är 10 000 kr.

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet
Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det
finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras
som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i
föreningar som verkar i områden som räknas som socialt utsatta.
Syfte

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller
tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden.
Det kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Målgrupp

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 6–20
år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut.
Villkor

•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven

•
•
•

Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.

Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans
med kostnadsberäkning.
Bidraget avser kommande verksamhetsår.
Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.

Fördelningsmodell

Stödet till Idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med 
föreningarna.

•
•

Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr.
Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.
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Idrottsskola
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start
på ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får
ändå tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.
Syfte:

Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola
Målgrupp

Idrottsföreningar
Villkor

•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.

Fördelningsmodell

•
•

Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle.
Bidraget betalas ut två gånger per år.

Stöd till ungas egen organisering
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar.
Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och
representativ demokrati.
Bidragsformer; Stöd till politiska ungdomsorganisationer.

Stöd till politiska ungdomsorganisationer
Syfte

Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.
Målgrupp

Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.
Villkor
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•
•

Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.

•

Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.

Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden eller Kulturnämnden.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden

Fördelningsmodell

Grundbidrag
• Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag på
0,15 GN.

•

Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett
grundbidrag på 0,15 GN.

Bidrag per fullmäktigemandat
• Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade
medlemmar

•

Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i
fullmäktige.

•

Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.

•

GN = 52 141 kr (2015)

Stöd till utveckling av föreningsverksamhet
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en
Säker och trygg förening.
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening.

Startbidrag
Syfte

Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som
bidragsgrundad verksamhet.
Villkor

•
•
•

Uppfylla de grundläggande kraven

•

Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg
att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över
styrelsens medlemmar.

•

Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska
omfattas av Borås Stads övriga bidrag.

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och
uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet.
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Fördelningsmodell

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr.

Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening)
Syfte

Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening.
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt
kan de minimera risker.
Målgrupp

•

Alla föreningar

Villkor

•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven

•

Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när
alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti.

•
•

Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.

Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för
Säker och trygg förening.

Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget.

Fördelningsmodell

Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr
per år.
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år.
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och
därefter 2 000 kr per år.

Stöd till evenemang
Bidragsformer; Arrangörsbidrag

Arrangörsbidrag
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i
samarbete med staden genomfört lyckade evenemang.
Syfte

Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.
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Målgrupp

Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.
Villkor

•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.

•

Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget.

Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före
evenemanget.

Bedömningskriterier

En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt nivå/
status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.
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