Borås Stads
Bidragsbestämmelser
Gäller from 2017-01-01
Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska
ungdomsförbund och funktionshinderföreningar.
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Allmänna bestämmelser för bidrag
”I Borås Stad är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt, där alla är
välkomna oavsett etnisk bakgrund.”
Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från kraven, då krävs ett politiskt beslut.
Hos Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad kan ideella föreningar i kommunen söka bidrag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bidragen följer Fritids- och folkhälsonämndens normer.
Föreningen och dess verksamhet ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsonämnden.
Föreningen ska vara verksam i Borås Stad.
Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte.
Föreningen ska arbeta demokratiskt och öppet ta ställning för demokrati.
Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till någon
form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år och minst 30 aktiviteter per år.
Medlemsavgiften ska vara personlig och minst 50 kr. (Familjemedlemsavgift tillåts inte).
Man får bidrag bara för medlemmar bosatta i kommunen.
Föreningen ska ha eget plus- eller bankgirokonto, samt organisationsnummer.
Kommunen har rätt att begära de papper man vill för att kontrollera föreningarna.
Om en förening är skyldig kommunen pengar får kommunen dra av den summan från
bidraget.

Följande sorts föreningar kan inte få bidrag:
-

Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar.
Korporationsföreningar.
Gillen eller kamratföreningar.

Följande medlemmar/aktiviteter får inte räknas:
-

Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)
Supportermedlemmar.
Deltagare i verksamhet vid sidan av föreningens huvudsyfte, exempelvis filmklubb, där
man bara sysslar med film.
Deltagare i kurs som tar avgift per gång.

Ansökan:
-

Bidrag söks på särskild blankett för varje bidrag.
Förening som lämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag.
Alla ansökningar ska skrivas under av ordförande.
Bidrag söks av huvudföreningen.
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Bestämmelser för Ungdomsföreningar
Grundbidrag
Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar.
Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem i åldern 6-20 år. Bidraget är 150
kr/medlem oavsett medlemsavgiften (minst 50 kr, se allmänna bestämmelser). Bidraget baseras
på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader.
Ansökan ska göras senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning och en förteckning
över de kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 70 aktiviteter per år.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 400 kr/m2. Lokalens storlek beror på hur
många bidragsgrundande medlemmar i åldern 6-20 år föreningen har (se tabell nedan).
Godkända kostnader för hyrd lokal är: hyra, uppvärmning och el.
För ägd lokal är de godkända kostnaderna: ränta på fastighetslån, uppvärmning, el,
fastighetsförsäkring och reparationer med 50kr/m2.
Föreningar som äger sin lokal måste vara certifierad som Säker och trygg förening för att få
lokalbidrag.
Godkänd storlek på lokalen;
Bidragsgrundande medlemmar
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta
50 m²
90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²

Aktivitetsbidrag
En aktivitet med minst fem deltagare i åldern 6-20 år ger bidrag med 25 kr plus 8,50 kr per
deltagare upp till 20 deltagare.
En aktivitet ska vara minst 60 minuter. Närvarokort ska föras. En deltagare får endast räknas en
gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera grupper. Aktiviteten ska vara ledarledd.
Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller distriktsorganisation.
Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller kommersiella
arrangemang.
Ansökan inlämnas senast 15 februari för höstens aktiviteter och 15 augusti för vårens.
Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att alla
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aktiviteter på kortet stryks. Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt
höst/vår. (Exempel; aktiviteter mellan perioden 20130701-20131231 läggs ihop med aktiviteter
mellan 20140101-20140630 och bildar underlag för antal aktiviteter 2015).

Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan
Bidragsberättigade föreningar som tar emot idrottsskolor administrerade av Borås Stad får ett
bidrag på 250 kr/tillfälle. Bidraget utbetalas halvårsvis. För Idrottsskolor utgår även
aktivitetsbidrag.

Verksamhetsbidrag
Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer har rätt till
verksamhetsbidrag. Bidraget betalas ut kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag.
Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.
Nivå Medl. 6-20 år Aktiviteter Bidrag kr.
1
25
150
10 000 kr
2
50
225
40 000 kr
3

100

350

55 000 kr

4

125

450

75 000 kr

5

150

550

100 000 kr

6

175

700

125 000 kr

7

200

850

175 000 kr

8

250

1 000

225 000 kr

9

300

1 500

250 000 kr

Anläggningsbidrag
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag. Bidraget är ett stöd
för ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv
föreningen är. Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr eller det
maxbelopp som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar. För arbeten omfattandes förnyelsebar el
lämnas bidrag på 50 %, dock max 150 000 kr eller det maxbelopp som Fritids- och
folkhälsonämnden beslutar. Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas. Åtgärden skall vara
genomförd senast två år efter nämndbeslut. Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än
20 000 kr, inte heller till projekt som har påbörjats före ansökan.

Anläggningslån
Alla föreningar kan söka anläggningslån. Anläggningslånet ska stödja bygge av fritidsanläggningar,
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ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen ser som angelägna.
Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige beslutat
belopp.
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
Villkor
- Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har
beslutat om bidraget.
- Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.
- 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.
Ansökan
Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast
den 31 maj.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och tillskriver KS förslag på vilka som ska
få stöd. Föreningen får besked senast i december samma år.

Driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar
Fritids- och folkhälsonämnden ger bidrag till anläggningar som man bedömer vara till nytta för
allmänheten. Beloppet fastställer nämnden varje år i samband med budgeten.
För inomhusanläggning får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2. Detta gäller bara
tennishall, manege och bågskyttehall.
För att få bidrag ska föreningen ha redovisat minst 70 aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern
6-20 år under året. Engångsbelopp utgår varje år enligt nedan:
Typ av objekt
Boulebanor/bana
Bågskyttebana (ute)
Bågskyttebana fält
Båthamnar
Båtsport/vattenskidanl.
Discgolfbana/hål
Elljusspår/km
Endurobana
Fotbollsplan gräs 11-manna

Bidrag
400 kr
2 500 kr
2 500 kr
3 000 kr
4 000 kr
400 kr
9 000 kr
3 000 kr
30 000 kr

Typ av objekt
Fotbollsplan gräs 7-manna
Skyttebanor
Golfbana/hål
Gokartbana
Konstgräsplan 11-manna
Konstsnöspår minst 1 km
Motocrossbana
Paddock med elbelysning
Rallycrossbana

Bidrag
15 000 kr
2 500 kr
2 000 kr
8 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
6 000 kr
15 000 kr
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Tennisbana asfalt
Tennisbana grus

3 000 kr
6 000 kr

Tennisbana konstgräs

3 000 kr

Ett extra bidrag till skjutbanor med tekniska hjälpmedel utgår med 2 500 kr/bana.

Arrangörsbidrag
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag. Med detta stöd ska
arrangemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras. En samlad bedömning av
attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt nivå/status på arrangemanget
ligger till grund för bidragsbeslutet. Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen
tillhanda senast två månader före arrangemanget. Fritids- och folkhälsonämnden avgör i varje
enskilt fall och beslutet är inte normgivande. Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader
efter arrangemanget.

Bidrag till hyra av allmänna samlingslokaler
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.
Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som bedrivs av
förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle.
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen.
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, IOGT/NTO Kinnarumma, DHR:s
lokaler på Ribbingsgården samt Parkhallen.

Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande
Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med
bidragsbestämmelserna. Nämnden beslutar varje ärende för sig, besluten är inte normgivande.

Bidrag till säkra och trygga föreningar
Syftet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt minimera de risker
som finns. Föreningar som certifierar sig kan få dessa bidrag:
För föreningar med egna lokaler är bidraget 10 000 kr första året och därefter 6 000 kr/år.
För föreningar som hyr lokaler är bidraget 7 500 kr första året och därefter 4 000 kr/år.
För övriga föreningar är bidraget 5 000 kr första året och därefter 2 000 kr/år.
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Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när alla punkter i arbetsmaterialet är
ifyllda.
Certifiering sker en gång om året. Omcertifiering sker vartannat år, där fem parametrar följs upp.
Ansökan sker senast den 31/8. För omcertifiering senast den 30/9.

Orienteringskartor
Bidraget är ett stöd till föreningar i kommunen som ritar och reviderar orienteringskartor.
Kartan ska finnas med i Borås O-rings kartproduktion. Ansökan sker löpande och beslut tas i
Fritids- och folkhälsonämnden senast två månader efter komplett ansökan är inlämnad. Medel
ställs till förfogande samma år som ansökan avses. Åtgärden ska vara genomförd senast två år
efter nämndens beslut. Bidraget är 8 250 kr/kvm för nyritad karta och 4 000 kr för revidering.

Socialt riktat bidrag
Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 6 – 20 år i socialt
utsatta områden som definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra kostnader som
föreningen haft utöver vad som är normalt.
Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. Exempel på extra kostnader: information till
medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det
kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans med
kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår.
Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och
maxbelopp är 250 000 kr.

Startbidrag
Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening med verksamhet för barn och ungdom
6-20 år.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år. Föreningen kan lämna in ansökan om
startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal bidragsgrundande
medlemmar.
Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet,intyg att
föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över
styrelsens medlemmar.
Bidraget är 3 000 kr.
Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för andra bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet
avgörs om föreningen ska omfattas av Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag.
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Bestämmelser för invandrarföreningar
Bidragen ska stödja förening som bedriver verksamhet i syfte att dels bevara och utveckla
ursprungslandets kultur och seder, dels främja kontakter med svenskar och svenskt samhällsliv.
Föreningen ska arbeta enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati som
samhällssystem.
Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret, bosatt i
kommunen, och har betalat en personlig medlemsavgift på lägst 50 kr. Föreningen måste ha
minst 15 medlemmar. Invandrarförening kan få grundbidrag och lokalbidrag enligt dessa
särskilda regler. För övriga bidrag gäller Fritids- och folkhälsonämndens allmänna bidragsregler.

Grundbidrag
Bidraget ska vara ett grundstöd till föreningsverksamheten. Bidraget kräver att föreningen
redovisar minst 30 aktiviteter. Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter. Bidraget är 50 kr per
bidragsgrundande medlem. Bidraget baseras på senaste verksamhetsår. Verksamheten ska
omfatta minst sex månader. Ansökan inlämnas senast en månad efter föreningens årsmöte.
Till ansökan ska bifogas: verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning och
förteckning över de kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag
Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Lokalen skall vara inom Borås Stad. För att få bidrag ska föreningen ha minst 50
bidragsgrundande medlemmar och redovisa minst 70 aktiviteter under året. Som aktivitet räknas
även vuxenaktiviteter. Bidraget är 90 procent av godkända kostnader, dock max 400 kr/kvm.
Godkända kostnader är hyra, uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation till
föreningens antal medlemmar (se tabell nedan).
Bidragsgrundande medlemmar
50-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
450-

Bidragsyta
90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²
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Bestämmelser för pensionärsföreningar
Godkända pensionärsorganisationer kan efter ansökan få bidrag enligt nedan.
Pensionärsföreningen ska tillhöra en riksorganisation, vara remissinstans till kommunen och ha
minst 20 betalande medlemmar. Varje medlem ska betala en medlemsavgift på lägst 30 kr.
Medlem är också den som enligt föreningens stadgar är befriad från medlemsavgift. Föreningen
ska vara öppen för alla och arbeta enligt demokratiska principer, och öppet ta ställning för
demokrati som samhällssystem.
Kommunen har rätt att begära de handlingar som behövs för att granska ansökan. Kommunen
har också rätt att reglera skulder genom att dra in bidrag.
Föreningen ska ha eget plusgiro eller bankgiro. Ansökan ska skrivas under av föreningens
ordförande.

Grundbidrag
Bidraget är 60 kr per medlem.
Ansökan lämnas in senast en månad efter föreningens årsmöte.
Till ansökan ska bifogas: verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning och
förteckning över de kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag
Bidragsberättigade pensionärsföreningar som har egna kontorslokaler i den kommungemensamma träffpunkten kan få lokalbidrag. Bidraget utgår med 90 % av kostnaden, dock max
850 kr/kvm .
Bidraget betalas ut i efterskott.

Bestämmelser för politiska ungdomsföreningar
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.

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.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.
Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts. Politiska
ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden.
GN = 52 141 kr (2015)
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Allmänna bestämmelser för funktionshinderföreningar
Med bidragsberättigad funktionshinderförening avses förening med medlemmar som består av
personer som har funktionshinder eller deras närstående. Föreningens syfte ska vara att
förbättra de funktionshindrades villkor och bevaka deras intressen.
Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret. Föreningen ska
ha minst 15 medlemmar samt 20 aktiviteter under året. Godkänd aktivitet är beslutad av styrelsen
och ska vara ledarledda. Vidare ska den bestå av minst 4 medlemmar och hålla på i minst 60
minuter. Man får delta i max två aktiviteter per dag.
För aktiviteter i åldern 6-20 år får man aktivitetsbidrag enligt bidragsbestämmelserna. I övrigt
gäller Allmänna bestämmelser på sid. 3.

Grundbidrag
Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar.
Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem med 100 kr.
Förening/samorganisation med helt administratörsbidrag får inte grundbidrag för de första
299 bidragsgrundande medlemmarna.
Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex
månader.
Ansökan ska göras senast 1 månad efter föreningens årsmöte.
Till ansökan ska bifogas: verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning och
förteckning över de kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag
Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 20 aktiviteter per år.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 850 kronor/kvm. Lokalens storlek beror på
hur många bidragsgrundande medlemmar föreningen har (se tabell nedan). Godkända kostnader
är för hyrd lokal: hyra, uppvärmning och el.
Bidragsgrundande medlemmar Bidragsyta;
Bidragsgrundande medlemmar
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta
50 m²
90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²

Administratörsbidrag
Bidraget ska ge föreningar och samarbetsorganisationer möjlighet att anställa administratör på
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heltid.
Förening/samorganisation med minst 400 bidragsgrundande medlemmar och minst 360
redovisade aktiviteter får bidrag för en administratör. Bidraget är på 175 000 kr exklusive
lagstadgade sociala avgifter.

Verksamhetsbidrag
Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag.
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen.
Nivå Antal medlemmar
1
50

Antal aktiviteter Bidrag kr.
50
15 000 kr
75
30 000 kr

2

75

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

Anläggningslån samt anläggningsbidrag
Föreningar med egen fastighet kan söka dessa bidrag. Regler och anvisningar finns på sidan 5.

Startbidrag
Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening som startar verksamhet för
funktionshindrade.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar från 6 år och ha en medlemsavgift på minst 50 kr.
Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller
kraven på antal bidragsgrundande medlemmar.
Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg att
föreningen har eget plus- eller bankgiro och styrelsens sammansättning.
Bidraget är 3 000 kr.
Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet
avgörs om föreningen ska omfattas av Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag.

12

Riktlinjer för Sociala föreningar
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar, är ett riktat bidrag 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.

Bedömningskriterier
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och
familjeomsorgens och/eller socialpsykatrins ansvarsområden.

Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 30 september avseende
kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget. En ansökan kan avvisas om den inte
uppfyller kriterierna för bidraget.

Utbetalning av godkända bidragsansökningar
Bidraget utbetalas så snart Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in uppgifter om plus- eller
bankgironummer. Avser bidraget helt eller delvis hyra av lokaler tillhörande kommunen, kommer
hyresbeloppet att betalas ut direkt till Lokalförsörjningsförvaltningen.
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