KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER INOM
UTBILDNINGSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE.
Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag
Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen i dess strävan att
skapa fritidsaktiviteter för kommuninvånarna.
Det sätt som kommunen väljer att använda sig av i sin bidragsgivning skall för alla
parter vara okomplicerat. Bidragen skall ej vara detaljstyrande. Inom ramen för bidrag
räknas samtliga de stöd som nedan redovisas. Som grund för bidragen gäller
utbildningsnämndens målsättning samt beslut i anslutning till års- och flerårsbudget.
Det stöd som föreningarna erhåller genom kontantbidrag, subventionerade lokaler
mm skall på ett sätt kunna utvärderas i mätbara termer.
Kommunens stöd till föreningarna sker på följande sätt:


Genom normerade och riktade bidrag.



Genom tillhandahållande av lokaler och anläggningar.



Genom föreningstjänst erbjuda möjlighet till kopiering, samt tillhandahålla
AV-material.



Genom anordnande av utbildningar, föreläsningar och konferenser.



Genom konsultstöd från förvaltningen.



Genom information till föreningarna om bidragsmöjligheter från stiftelser,
fonder, kommun, landstig och staten, projekt och verksamhet i övriga delar av
landet mm.

Bidragens storlek är beroende av det belopp kommunfullmäktige årligen anvisar för
ändamålet. Medger inte det av kommunfullmäktige anvisade anslaget en utdelning
enligt fastlagda regler får utbildningsnämnden jämka bidragen.
Föreningsbidrag med inriktning på ungdomsverksamhet
Villkor


Berättigad till bidrag är inom Lysekils kommun verksam förening med minst
10 medlemmar i åldrarna 7-25 år och förening en ska ha minst 15
sammankomster per år.



Verksamheten skall vara öppen för alla kommuninvånare.



Föreningen bör vara ansluten till riksorganisation som är berättigad till
stadsbidrag för sin centrala verksamhet.
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Bidragsberättigad förening skall ha antagit stadgar, ha stadgeenligt vald
styrelse och revisorer, hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och
revisionsberättelser föredras och godkännes.



Förening som erhåller bidrag skall senast 31 mars varje år inkomma med
verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse.



Alla anslag utbetalas över post- eller bankgiro.



Bidragssökande föreningar garanterar genom underskrift riktigheten för
samtliga uppgifter i ansökan.

Bidrag utgår ej till :


förening som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från
kyrka, kommun eller annan kommunal nämnd/styrelse.



intresseorganisation såsom fackförening, företagsförening, villaförening,
hyresgästförening och liknande



skol- och föräldraföreningar.



politiska föreningar.

Medlem
Med medlem menas, ur bidragssynpunkt, person som är matrikelförd i föreningen,
erlagt beslutad medlemsavgift, deltagit i den av föreningen planerade verksamheten
samt i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt stadgarna.
Som bidragsberättigad medlem räknas ej medlem av tillfällig natur, exempelvis: Den
som enbart deltar i öppen verksamhet, medlem av tillfällig natur som bingo-, dans-,
film-, supportermedlemsskap eller liknande. Medlem ska årligen erlägga
medlemsavgift till föreningen med minst 50 kronor. Föreningen skall förvara
medlemsmatrikel under minst fyra år efter verksamhetsårets slut.
Bidragsansökningar insändes till:
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil
Utbildningsnämnden har tagit ställning i drogfrågor i syfte att motverka social
utslagning, drogmissbruk och skräpkultur.


All upplåtelse och uthyrning av lokal för idrottsändamål, sker med krav på
drog- och dopingfri verksamhet.



Ett villkor för att tilldelas driftbidrag till anläggning/lokaler är att
verksamheten är drog- och dopingfri.



Varken föreningar eller enskilda föreningsmedlemmar kan motsätta sig
dopingkontroller i lokaler/anläggningar som förvaltas av kommunen samt i
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lokaler/anläggningar som uppförts med kommunalt stöd och de
lokaler/anläggningar som erhåller kommunalt driftbidrag.


Den enskilde drabbas i första hand vid positivt dopingutslag. Efter gjord
utredning kan påföljden bli att förening utestängs och ej ges rätten till
kommunala bidrag.

Normerade bidrag
Verksamhetsbidrag/Lokalt aktivitetsstöd
Ändamål
Verksamhetsbidraget är avsett att täcka viss del av föreningskostnader för
ungdomsverksamhet, utbildning och administration.
Villkor
Verksamhetsbidrag utgår till förening med minst 10 medlemmar i bidragsberättigad
ålder och minst 15 bidragsberättigade sammankomster per år.
Bidrag utgår beräknat på antal bidragsberättigade sammankomster och närvaro.

Anmärkning: Med bidragsberättigad sammankomst menas en planerad aktivitet som
pågår minst en timma med minst tre personer i åldern 7-25 år. Kraven för statligt
aktivitetsstöd skall uppfyllas.
Beräkningsgrund
Upp till 1000 markeringar ger 3 kr/markering.
Över 1000 markeringar ger 2 kr/markering.
Lokaler med subventionerad hyra.
Ändamål
Hyressubventioner är ett sätt att stödja kommunal föreningsverksamhet och då
framförallt ungdomsverksamhet.
Villkor


Subventionerad hyra erhålles av föreningar som uppfyller kraven för
verksamhetsbidrag.



Subventioner över fastställda taxor beviljas ej.



Hyresnivåer fastställs av utbildningsnämnden.
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Driftbidrag
Ändamål
Bidraget avser stödja förening som äger eller driver idrotts-, friluftsanläggning eller
annan lokal vilken regelbundet utnyttjas för ungdomsverksamhet.
Villkor


Driftbidrag utgår till av nämnden godkända anläggningar. Bidraget regleras
genom avtal tecknat mellan utbildningsnämnden och förening.



Driftbidragets nivå relateras till föreningens ansvar för drift- och
underhållskostnader för anläggningen.



Förening som erhåller driftbidrag skall i mån av utrymme upplåta
anläggningen till andra föreningar, barnomsorg, skolor och
utbildningsförvaltningen.

Icke normerade bidrag
Verksamhetsstimulerande bidrag
Ändamål
Bidragen är avsedda att utgå i de fall det anses angeläget att stödja speciell
verksamhet.
Villkor
Bidrag kan utgå till verksamheter med exempelvis följande inriktning:
Särskilda insatser för bestämda ålders- och målgrupper.


Kampanjer mot droger.



Verksamhet som inriktas på att öka intresset för aktuella samhällsfrågor.



Bredda motionsverksamhet som ökar intresset för friskvård.



Dessutom tillfälligt stöd till ekonomiskt pressade föreningar som verkar i
områden där det är särskilt angeläget med föreningsverksamhet för ungdomar.

Bidrag till ferieverksamhet
Ändamål
Bidraget är avsett för föreningar som bedriver ferieverksamhet, främst för elever vid
grundskolan.
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Villkor


Bidrag utgår till förening som på förhand anmält och fått verksamheten
sanktionerad av utbildningsnämnden.



Verksamheten skall vara förlagd till dagtid och genomföras inom kommunen.



Bidragets storlek baseras på budgeterade medel.



Föreningen skall efter avslutad verksamhet inlämna rapport.



Bidrag lämnas ej för direktarvodering av ledare.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

