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1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1:1

Rätt till bidrag

1:1.1

Förening i Växjö kommun som är ansluten till riksorganisation och
bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Växjö kommun och är
uppbyggd enligt demokratiska värderingar och principer kan erhålla
bidrag.
Fritidsnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, ge bidrag till förening
som av någon anledning ej naturligt tillhör en riksorganisation.
En förutsättning för att få kommunalt bidrag är att föreningen har
formulerat policy i linje med de fritidspolitiska målen 3, 6 och 7:
• Etik och rent spel
• Jämställdhet och integration
• Alkohol, dopning och droger

1:1.2

Kretsorganisation i Växjö kommun kan efter särskilt beslut i
fritidsnämnden erhålla verksamhetsbidrag enligt 3:2 i följande fall:
- Då verksamhet är riktad till barn/ungdom och för barn/ungdomsorganisationer/föreningar och är ideologiskt markerade (t.ex. 4 H,
Unga Örnar, URK, Vi Unga, UNF, SMU) eller
- Till politisk ungdomsorganisation om moderpartiet är representerat
i kommunfullmäktige i Växjö eller varit representerat i kommunfullmäktige under föregående valperiod (t.ex. CUF, LUF, KDU, UV,
MUF, SSU, GU år 2007-2010).
I övrigt utgår bidrag enligt samma principer som till förening.

1:2

Ej bidragsberättigad
Kommunalt bidrag utgår ej till föreningar som för sin ungdomsverksamhet erhåller bidrag av annan kommunal instans eller från
landsting.
Del av föreningsverksamhet som har kommersiellt syfte, t.ex. cuper,
matcher, entrébelagda arrangemang.
Bidrag utgår ej till föreningar som bedriver verksamhet under skoltid.

1:3

Kontroll
Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att verkställa granskning av
handlingar som är av betydelse för prövning av bidragsansökan.
Handlingarna ska förvaras i minst sex (6) år efter verksamhetsårets
utgång.
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1:4

Ansökan om bidrag (se även sid. 15)
Bidragsansökan ska inlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen på
särskilt formulär och vara undertecknad av ordförande/kassör och av
minst en revisor. Ansökningsformulär tillhandahålls av kultur- och
fritidsförvaltningen.
Ansökan om verksamhetsbidrag ska ske senast 6 månader efter det
att ordinarie årsmöte hållits och omfatta föreningens senast avslutade
verksamhetsår.
Till ansökan bifogas:
 verksamhetsberättelse


ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse



policydokument



närvarokorten och den gula delen av sammanställningsblanketten



anmälan till föreningsregistret

Lokalkostnads- och ledarutbildningsbidrag kan sökas efter föreningens
halva verksamhetsår.

1:5

Utbetalning av bidrag
Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller plusgiro.
Utbetalningsdagar är 25 feb, 25 apr, 25 jun, 25 aug, 25 okt och 25 dec.

1:6

Skulder till Växjö kommun
För förening som står i skuld till Växjö kommun görs avdrag för skulden
vid utbetalning av bidrag.
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2
2:1

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Förening
En organisation som uppfyller följande krav:
- Tillhör riksorganisation
- Har antagit skriftligt utformade stadgar
- Har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse
godkänts
- Har verksamheten öppen för alla inom åldersgruppen 5 - 20 år
- Har minst 10 registerförda medlemmar i åldern 5 - 20 år
- Bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdom under större delen av
året
- Har haft minst 16 bidragsberättigade sammankomster under
verksamhetsåret

2:2

Kretsorganisation
Ideologiskt markerade föreningar och barnorganisationer kan bilda en
kretsorganisation som är bidragsberättigad. Kretsorganisationen och dess
föreningar ska bedriva ungdomsverksamhet inom Växjö kommun
(se 1:1.2, sid. 2).

2:3

Ideologiskt markerad förening
Förening vars verksamhet huvudsakligen är inriktad på att öka intresset
bland barn och ungdomar för samhällsfrågor och som förmedlar viss
information, t.ex. nykterhet, religion och politik.

2:4

Grundbelopp
För 2007 är grundbeloppet 500 kr. I förekommande fall fastställer
kommunfullmäktige nytt grundbelopp.

2:5

Medlem
Person som under kalenderåret fyllt 5 år, men ej 21 år och är registerförd
i föreningen.

2:6

Medlemsregister
Förteckning som innehåller medlemmarnas namn, födelsedatum och
adress. Medlem ska ha betalat stadgeenlig avgift under verksamhetsåret.
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2:7

Föreningsregister
Förtecknade uppgifter om föreningen såsom adress, bankgiro,
funktionärers namn och telefonnummer, åldersfördelning inom
medlemskåren m.m.

2:8

Sammankomst
Aktivitet som:
- är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion eller
motsvarande,
- består av minst fem deltagare i åldern 5 - 20 år,
- varar minst en timme (60 minuter), inklusive samling - aktivitet –
återsamling,
- har en ledare för varje grupp (minimiålder 13 år).
Den närvarande, som förs upp på närvarokortet, ska vara medlem i
föreningen.
En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas upp i mindre grupper för
erhållande av fler sammankomstbidrag.
Se i övrigt anvisningar för det statliga lokala aktivitetsstödet (baksidan på
närvarokortet).
OBS! Den gula blanketten "Ansökan om lokalt aktivitetsstöd" ska lämnas
in till kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med närvarokorten, efter
avslutat verksamhetsår i samband med bidragsansökan
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VERKSAMHETSBIDRAG

3:1

Startbidrag
Ändamål
Nystartad verksamhet som vänder sig till ungdomar kan erhålla
startbidrag. Bidraget ska underlätta bildandet av ny förening samt göra
det lättare för föreningen att driva verksamhet det första
verksamhetsåret.
Villkor
För att få startbidrag ska medlemsmöte ha hållits där ansvariga har
utsetts och budget antagits.
Belopp
Bidrag utgår med högst fyra (4) grundbelopp (2 000 kr).

3:2

Verksamhetsbidrag
Ändamål
Bidraget avser att täcka baskostnaderna för föreningens administration
och ge grundtrygghet och stabilitet i verksamheten.
Villkor
Verksamhetsbidrag utgår till förening med minst 10 medlemmar i
bidragsberättigad ålder och minst 16 bidragsberättigade sammankomster.
Bidragsansökan ska avse föreningens egna verksamhetsår.
Skol- och elevföreningar får halverat bidragsbelopp.
Belopp
Grundstöd utgår till samliga föreningar med minst 10 medlemmar och
16 sammankomster. Grundstödet är 4 grundbelopp (2 000 kr).
Verksamhetsbidraget utgår med grundbeloppet (för 2007 = 500 kr)
gånger den sammanlagda summan av vägningstal för antal medlemmar
i bidragsberättigad ålder och antal bidragsberättigade sammankomster
under verksamhetsåret (se tabeller sid. 7).
Exempel:
En förening har 170 bidragsberättigade medlemmar = vägningstal 10
(se tabell A) och 340 bidragsberättigade sammankomster = vägningstal
25 (se tabell B) samt grundstödet.
Bidrag utgår med 4 (grundstödet) +10 + 25 gånger 500 kr (grundbeloppet
för 2007) = 19 500 kr

3:3

Verksamhetsbidrag till kretsorganisation
Kretsorganisationer kan ges verksamhetsbidrag motsvarande
vägningstal för anslutna föreningars sammanlagda antal sammankomster och antal medlemmar. Även egna sammankomster får inräknas.
Framräknat antal vägningstal multipliceras med grundbeloppet.
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3:4

Vägningstal

TABELL A

TABELL B

Vägningstal medlemmar

Vägningstal sammankomster

Antal medlemmar
(i åldern 5 - 20 år)

Vägningstal

Antal bidragsberättigade sammankomster
under verksamhetsåret

Vägningstal

0
10
15
31

-

9
14
30
50

Inga bidrag
3
5
7

0
16
30
61

-

15
29
60
90

Inga bidrag
4
5
6

51
101
201

-

100
200
300

8
10
15

91
121
151

-

120
150
180

8
10
12

301
401
551

-

400
550
700

18
20
23

181
211
241

-

210
240
270

14
16
18

701
851
1 001

-

850
1 000
1 200

26
29
32

271
301
331

-

300
330
360

20
22
25

1 201
1 501
1 801

-

1 500
1 800
2 000

36
45
55

361
391
421

-

390
420
450

30
35
40

2 001
3 001

-

3 000
4 000

60
65

451
481
511
541
571
601
651
701
751
801
901
1 001
1 201
1 501
2 001
2 501
3 001
3 501
4 001
4 501

-

480
510
540
570
600
650
700
750
800
900
1 000
1 200
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000

45
50
55
60
65
70
80
85
90
105
110
115
120
125
140
150
165
170
200
210
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LOKALKOSTNADSBIDRAG
Ändamål
Bidraget avser att stödja förening eller kretsorganisation som för sin
verksamhet hyr, äger eller på annat sätt orsakas kostnad för lokal
eller anläggning.
Villkor
Kostnader för underhållsåtgärder, förhyrning av lokaler, alla lån och
räntekostnader m.m. som överstiger 50 000 kr/år prövas årligen av
fritidsnämnden. När lokal fördelats av kultur- och fritidsförvaltningen
ges lokalkostnadsbidrag utan särskild prövning.
Bidrag utgår ej vid cuper, entrébelagda arrangemang eller då
kommersiell verksamhet bedrivs.
Föreningar med driftansvar för anläggning får även bidrag till skötseln
(enligt tabell sid. 9) som stimulans för ideellt arbete.
Belopp
Bidrag utgår med högst 45 % av godkända lokalkostnader för hyrda
lokaler.
Bidraget krediteras vid fakturering.
För egen anläggning utgår bidrag med högst 55 % av godkända
lokalkostnader.

Förening som ej klarar gränserna för verksamhetsbidrag - ej tillräckligt
antal medlemmar och aktiviteter - kan efter särskild prövning av
fritidsnämnden erhålla lokalkostnadsbidrag, vilket fastställs individuellt
för respektive förening.
Bidrag kan sökas för; lokalhyra, arrendekostnader, försäkringar,
räntekostnader för egen anläggning, mindre underhållskostnader,
abonnemangsavgifter för telefon samt städartiklar.
Bidrag till orienteringskartor beslutas av fritidsnämnden.
En separat förteckning över de föreningar som har höga kostnader
för hyrda lokaler tas upp till beslut i fritidsnämnden.
Bidragstak kan införas för en del föreningar.
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Tabell

BIDRAG TILL EGEN ANLÄGGNING
Idrott

Typ av anläggning

Antal grundbelopp
per plan/bana och år

1) Antal grundbelopp
per match/tävling
på anläggning

Bandy

Konstfrusen bandyplan
Belyst plan
Landisbana
Belyst plan

330
10
35
4

1,0

Bangolf

18-hålsbana

12

Fotboll

Gräsplan, 11-manna
"
7-manna
Grusplan, 11-manna
"
7-manna
Belyst plan

15
6
12
4
4

0,7
0,2
0,4
0,2

Ishockey

Grusyta
Belyst plan

12
3

0,2

Löpning

Elljusspår
Motionsspår

3,0 per km
1,2 per km

Motor

Motorbana

Ridsport

Paddock/manege

Skidor

Skidbacke

Skytte

Bågskytte
Pistol/gevär
Jaktskyttebana

Tennis

Grusbana
Asfalt
Belyst bana

Övriga ytor

Gräs- el grusyta/1 000 m2
Klubbhus per 100 m2

6
40 samt 1/häst 2*
20
7 samt 0,3/tavelställ
7 samt 0,3/tavelställ
4
15
4
2
2
2

1) Gäller endast egna matcher. Ej vid uthyrning till andra föreningar.
2) Avser föreningsägd eller leasad häst i ledarledd verksamhet.

1,2
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LEDARUTBILDNINGSBIDRAG
Ändamål
Bidrag för deltagande i central eller regional ungdomsledarutbildning,
samt anordnande av lokal utbildning.
Villkor
Ledarutbildningen ska anordnas av riks- eller regional ungdomsorganisation eller i egen regi för lokal utbildning. Anmälan för
utbildning i egen regi ska ske till kultur- och fritidsförvaltningen för
godkännande senast en månad före utbildningens start.
Belopp
Bidragstak
Föreningens totala ledarutbildningsbidrag för av riks- eller regional
organisation anordnade kurser får under ett verksamhetsår uppgå till
högst 3 gånger grundbeloppet för vägningstalet för antalet bidragsberättigade medlemmar, dock lägst 15 grundbelopp.
Bidrag till egna godkända kurser berörs ej av denna begränsning.
Central eller regional utbildning
Bidrag utgår med verifierade kostnader, dock högst två grundbelopp
per dag för kursavgift, resekostnad, kursmateriel och förlorad
arbetsförtjänst. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska styrkas av
arbetsgivaren. Utbildningen ska omfatta minst 6 timmar under en
dag. Resa, mattider, fika eller raster får ej räknas in i kurstiden.
Lokal utbildning
Bidrag utgår med verifierade kostnader, dock högst 50 % av grundbeloppet per deltagare och dag. Lägst fem deltagare per dag.
Utbildning i studiecirkel enligt gällande studiecirkelbestämmelser.
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6

INVESTERINGSBIDRAG
Ändamål
Bidrag till större förbättringsarbeten eller nyanläggning av egen
anläggning, samt inköp av inventarier eller maskiner.
Villkor
Ansökan med kostnadskalkyl ska lämnas till kultur- och
fritidsförvaltningen för prövning. Bidragsansökningar till renovering och
upprustning av befintlig anläggning prioriteras högre än nyanläggning.
Minimibelopp är 40 grundbelopp (20 000 kr).
Belopp
Bidrag utgår med högst 50 % av fritidsnämnden godkända nettokostnader.
Inkomna ansökningar prövas av fritidsnämnden under april och oktober
månader varje år.
Ansökan inlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den
1 mars eller den 1 september.
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BIDRAG TILL SÄRSKILDA INSATSER ELLER PROJEKT
Ändamål
Bidraget avser att vara ett komplement till de generella bidragsreglerna
som ej helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet.
Det kan ges för särskilda insatser och projekt utöver reguljärt utbud
inom kommunen.
Fritidsnämnden kan efter särskild framställning eller på eget initiativ
således ge bidrag till:
•

Insatser inom visst geografiskt område eller för viss målgrupp

•

Projekt för att pröva nya metoder

•

Nationell eller internationell kontaktverksamhet eller tävlingar

•

Projekt eller punktinsatser som vänder sig till föreningslösa
ungdomar

Insatser och projekt för att uppnå delar av fritidsnämndens
fritidspolitiska mål prioriteras årligen i särskilda beslut.
Exempel på projekt som fritidsnämnden kan prioritera är enligt nedan:
Integration
För att på ett bättre sätt öka delaktigheten i föreningslivet bör
utlandsfödda stimuleras till aktivt ledarskap.
Alkohol och droger, etik och moral
Brukande av alkohol och andra droger tenderar att öka. Föreningar och
organisationer bör vara observanta på detta och motverka ökningen
med riktade insatser.


Målsättningen är att öka kunskapen hos föreningens medlemmar
eller andra om de negativa konsekvenser som brukande av droger
eller alkohol har, både fysiskt och socialt. Varje förening ska ha en
tydlig policy mot alkohol och droger.



Målsättningen är att inom föreningar/organisationer diskutera och
komma överens om förhållningssätt i etik- och moralfrågor. Etik- och
moralpolicy ska tas fram.

Folkhälsa
Motivera till ett ökat motionerande och friluftsliv riktat till nya enskilda
eller grupper i alla åldrar, främst i bidragsberättigad ålder.
Samverkan mellan flera föreningar eller organisationer, bostadsnära
aktiviteter och verksamheter i enkla former prioriteras.
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Öppen verksamhet
Under de tillfällen på året då behovet av aktiviteter och samlingsplatser
är som störst bör positiva miljöer skapas, främst för åldersgruppen
15-19 år.
Genom en hög vuxennärvaro och genom att bjuda in föreningslös
ungdom berikas den ordinarie verksamheten och flera blir aktiva.
Samplanering ska ske med kommunens övriga insatser för att skapa
ett större utbud när det som bäst behövs.
Fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med föreningslivet och andra aktörer arbeta för att uppnå
målen i det fritidspolitiska programmet.
Exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Talangutveckling/Lokalt elitutvecklingscentrum
Startbidrag till ungdomar som vill starta en ny förening eller aktivitet
Öka ungdomars delaktighet i föreningar
Allmän ledarutbildning (t.ex. U1 till alla nya föräldrar)
Undersöka behov av KY-utbildning av fritidsledare
Föreningsutveckling, särskilda utbildningsinsatser
Fylleryd projektet
Utbyte med kommunens vänorter

Villkor
Pengar kan sökas av de föreningar och organisationer som uppfyller de
allmänna bestämmelserna i fritidsnämndens regler för bidrag. Ansökan
lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen med förslag till upplägg, tid för
genomförande och beräknad kostnad.
Bidraget kan sökas under hela året.
Belopp
Bidragsbelopp prövas individuellt och beslutas av fritidsnämnden.
7:1

Integrering av funktionshandikappade i föreningslivet
Funktionshindrade ska vara välkomna in i föreningars och
organisationers vardagsarbete genom initialt riktade insatser/projekt.
Insatserna kan avse och vara riktade till funktionshindrades egna
aktiviteter, ledaruppgifter eller administrativa arbeten för att uppnå ett
naturligt umgänge.
Bidrag utgår ej till ledsagning enligt LSS.
Ändamål
Bidraget avser att stödja förening som integrerar funktionshindrade i sin
verksamhet och organisation.
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Villkor
• Funktionshindrade som deltar i föreningens verksamhet i
segregerad eller integrerad form
• Deltagande från ovanstående målgrupp ska inte vara
åldersrelaterade för att ligga till grund för förening vad gäller
kommunalt bidrag
• Föreningen ska vara bidragsberättigad på så sätt att inga extra
kostnader ska tillkomma på föreningen för deltagande av
ovannämnda målgrupper
• Om kommunalt bidrag ska utgå till förening enligt ovannämnda
villkor, får inte kostnaden för ovanstående deltagare (den enskilde
personens kostnader för deltagande) överskrida kostnaderna för
övriga föreningsdeltagande i verksamheten.
Belopp
- Kommunalt bidrag utgår för att täcka föreningens eventuella extra
kostnader för funktionshindrades deltagande i verksamheten.
Bidraget ska täcka föreningens kostnader för extra ledare (ska ej
förväxlas med ledsagning enligt LSS). Bidraget utgår med högst 20% av
ett grundbelopp per timme samt eventuellt hjälpmedelsbidrag.
Kostnaderna för funktionshindrades deltagande i föreningsverksamheten får inte överstiga andra deltagares avgifter.
- Förening som startar en speciell tillgänglighetssektion/ kommitté med
minst fem protokollförda sammankomster per år. Kommunalt bidrag
utgår med 2 grundbelopp per år.
- Förening som har ett uppbyggt faddersystem för att underlätta
funktionshindrades deltagande i verksamheten. Kommunalt bidrag utgår
med 1 grundbelopp för varje funktionshindrad som har en fadder.
- Föreningar som har integrerad eller segregerad verksamhet, samt har
en verksam tillgänglighetssektion och en utarbetad fadderverksamhet
kan erhålla bidrag med 5 grundbelopp.

15
7:2

Arrangerande av idrottsskola
Ändamål
Bidrag till ungdomars deltagande i idrottsskolor för ungdomar som
genomförs av föreningar.

Villkor
Genom idrotten låta barnen lära sig olika idrotter och därigenom
barnens fysiska grundfärdigheter.
Belopp
Bidrag utgår med 10% av grundbeloppet per deltagare
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ANSÖKAN OM BIDRAG
Ansökningar om bidrag ska göras på blanketter som tillhandahålls av:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Västergatan 15
Box 1222
351 12 VÄXJÖ
tel 0470 - 437 00
www.vaxjo.se

Följande ansökningstidpunkter gäller:
Bidrag

Ansökningstidpunkter

Verksamhetsbidrag

Efter årsmötet.

Lokalkostnadsbidrag

Förening kan söka bidrag dels efter
halva verksamhetsåret och dels efter
avslutat verksamhetsår.

Ledarutbildningsbidrag

Förening kan söka bidrag dels efter
halva verksamhetsåret och dels efter
avslutat verksamhetsår.

Investeringsbidrag

Ansökan för prövning senast 1 mars
eller senast 1 september.
Om bidrag beviljas sker utbetalning
efter det att styrkta kostnader lämnats
in, dock senast 1 år efter beslut.

Bidrag till särskilda insatser
eller projekt

Ansökan för prövning kan ske under
hela året.
Om bidrag beviljas sker utbetalning
efter det att redovisning lämnats in.
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ALTERNATIVA ORGANISATIONER SOM FÖRENINGAR
KAN VÄNDA SIG TILL FÖR ATT FÅ HJÄLP OCH STÖD



Riksorganisationerna (LOK-stödet)



Föreningsservice, Västergatan 17 B



Allmänna arvsfonden



Fonder & Stipendium i Sverige (ex Gustav V minnesfond)



Studieförbunden (SISU idrottsutbildarna, ABF och
Studiefrämjandet)



Riksidrottsförbundet (Anläggningsfonden)



Arbetsförmedlingen (lönebidragsanställd)



Ungdomsstyrelsen



EFS - Mål 3



SIDA



Boverket



Folksams Idrottsfond



LSU (Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer)

