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Policy för

Stöd till föreningar i Orsa kommun
A ntagenav kommunfullmäktige2017-11-27

Allmännyttigaoch ideella föreningarsom driver verksamheti Orsakommunför Orsa
kommunsinvånarekan sökaekonomisktstöd av Orsakommun.Föreningarsom driver
verksamheti flera kommunerkan sökastödfrån Orsakommunenbartför verksamhet
somgenomförsi Orsakommun.
Dennapolicy innehållerinstruktionerför ansökan,beslutoch återrapportering.Policyn
innehållerävenprioriteringaroch principerför rangordning och bedömningar
. Policyn är
därför ett verktyg för såvälföreningarsom beslutsfattare.Policyn skasäkerställaen
rättssäkeroch tydlig hanteringav föreningsbidragen.
Föreningsbidragen
är ett sättför Orsakommunatt bidra till ett brett utbudav f öreningar
och aktiviteterför kommunensinvånare.Föreningsbidragär ocksåett sättatt visa
uppskattningtill föreningslivet,och stimulerafortsatt utveckling.Slutligenär
föreningsbidragett sättatt underlättaför föreningslivetatt driva verksamheterav allmänt
intresseoch till nytta och glädje för medborgare.
En föreningsom beviljasföreningsbidragförväntasvaraen god representantför Orsa
kommun.
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Allmänna bestämmelser om föreningsbidrag
Föreningar som driver en allmännyttig verksamhet i kommunen kan ansöka om
föreningsbidrag från Orsa kommun. Föreningsbidrag fördelas inom budgeterade
medel och den totala summan kan därför växla från år till år.
Ett beviljat föreningsbidrag ska betraktas som en överenskommelse mellan
föreningen, som utför verksamhet och erbjuder aktiviteter till nytta och glädje för
kommunen invånare, och kommunen som lämnar ett ekonomiskt stöd för att
underlätta sådan verksamhet. Det är ingen rättighet att få ett föreningsbidrag.
Syftet med föreningsbidragen är att alla kommuninvånare, oavsett kön, ålder,
etnicitet, religion, fysisk förmåga och sexuell läggning ska ha tillgång till ett brett och
varierat utbud av upplevelser, aktiviteter och fritidsintressen. Föreningar som ansöker
om föreningsbidrag ska arbeta FÖR god hälsa, tillgänglighet, likabehandling,
öppenhet och tolerans. Detta innebär att de föreningar som beviljas föreningsbidrag
arbetar aktivt MOT missbruk, mobbning och rasism i all sin verksamhet.
Orsa kommun har tolkningsföreträde i frågor som rör föreningsbidragen. Kommunens
beslut om föreningsbidrag kan inte överklagas.

Grundläggande krav på sökande föreningar









Ideella föreningar
Utåtriktad verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare
Aktuella, antagna stadgar
Årsmöte varje år
Av årsmötet vald styrelse
Ordnad ekonomisk hantering och redovisning som godkänns av föreningens
revisorer
Minst 10 betalande, aktiva medlemmar (ej stödjande eller hedersmedlemmar)
Föreningen har ett gott renommé och är en god representant för Orsa

Att bifoga vid ansökan







Ansökningsblankett underskriven av föreningens ordförande
Senaste årsmötesprotokoll med bilagor, max 12 månader gammalt
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkänd av revisorer och
antagen av årsmöte, max 12 månader gammal. Föreningens kassa- och
banktillgångar ska framgå, liksom antal medlemmar i föreningen.
Eventuella särskilda bilagor utifrån respektive stödform
LOK-stöd söks i annan ordning och utifrån nationella blanketter och riktlinjer
I samband med ansökan ska föreningen bland annat ta ställning till Orsa
kommuns policy för mänskliga rättigheter

Vad bedömer vi?




Ansökan bedöms enbart utifrån inskickat material.
Överensstämmelse med syfte, målgrupp och målsättning utifrån respektive
stödform.
Föreningens verksamhetsplan för 1 juli ansökningsåret till 30 juni året efter,
kopplat till budget och det sökta föreningsbidraget.
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Föreningens ekonomiska behov av föreningsbidrag. Nivån på bidrag kan
därför skilja mellan likartade föreningar eller verksamheter.
Tidigare års verksamhet och redovisningar av satsningar som kommunen
lämnat bidrag till.
Antal medlemmar. Stödet är inte kopplat till antalet medlemmar i föreningen,
men det måste finnas en rimlighet mellan ansökt föreningsbidrag och antalet
invånare som får del av medlen. En förening med få medlemmar är i
normalfallet inte berättigad ett stort föreningsbidrag.
Föreningens arbete FÖR bland annat god hälsa, tillgänglighet, likabehandling,
öppenhet och tolerans samt MOT missbruk, mobbning och rasism.

Följande kan man inte få föreningsbidrag till







Ordinarie mötesverksamhet
Kostnader för anställd personal
Investeringar eller köp av inventarier (gäller ej Bygdemedel)
Verksamhet som Orsa kommun lämnar annat bidrag till, eller som kommunen
finansierar på annat sätt.
Aktiviteter inom ramen för skolan, såsom fritt val, skolresor mm
Kostnader för föreningens skötsel såsom utskick, hemsidor, möteskostnader
eller liknande.

Föräldraföreningar, stödföreningar, supporterklubbar, intresseföreningar och religiösa
aktiviteter/studier beviljas inte föreningsbidrag.

Återrapportering och uppföljning
Föreningar som beviljas föreningsbidrag förväntas återrapportera vad de beviljade
pengarna har använts till. Återrapportering sker till Orsa kommun enligt anvisningar i
samband med beslutet om tilldelning av medel. Om stöd beviljats till entrébelagda
arrangemang, såsom konserter, danser eller liknande, ska föreningen i samband med
återrapportering lämna uppgift om antal medverkande, antal besökare samt kostnader
och intäkter i samband med arrangemangen.

Orsa kommuns frihet att fatta beslut
Orsa kommun har rätt att bevilja en ansökan om föreningsbidrag även om den inte
helt uppfyller krav och villkor i denna policy. Detta kan ske efter särskild prövning
om verksamheten bedöms vara synnerligen angelägen.
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Stödformer inom föreningsbidrag
 Anläggningsstöd
Föreningar som till övervägande del bedriver ungdomsverksamhet kan söka
föreningsbidrag för sina lokalkostnader. Syftet är att hålla ner kostnaderna för barns
och ungdomars fritidsaktiviteter och stimulera fysisk aktivitet.
Om föreningen äger sin lokal beviljas föreningsbidrag med 60 procent av kostnaderna
för el, vatten, avlopp och fastighetsförsäkring.
Om föreningen hyr lokal beviljas föreningsbidrag med 25 procent av kostnaderna för
hyra, el, vatten och avlopp.
Samtliga kostnader som ligger till grund för föreningens ansökan ska kunna verifieras.
Bidrag beviljas inte till lokaler som ägs eller drivs av kommunen.
Särskilda villkor för Anläggningsstöd
Vid ansökan, bifoga detaljerat utdrag ur bokföringen som styrker kostnaderna från
föregående kalenderår. Underlag i form av kvitton eller fakturor ska kunna uppvisas
på begäran, eller om bokföringsprogram saknas.
Ansökan senast 30 april för kostnader under föregående kalenderår. Utbetalning sker
senast 30 juni förutsatt att ansökan är komplett.
 Bidrag till studieförbund
Studieförbund enligt Folkbildningsrådets definition som bedriver
folkbildningsverksamhet i Orsa kommun och årligen redovisar sin verksamhet till
Folkbildningsrådet kan söka kommunalt bidrag.
Bidraget följer Folkbildningsrådets Villkor och fördelningskriterier om Statsbidrag till
studieförbund.
Särskilda villkor för Bidrag till studieförbund
Ansökan senast 30 april för verksamhet under föregående kalenderår. Rapportering
till Folkbildningsrådet ska bifogas ansökan tillsammans med redogörelse över den
verksamhet som genomförts i Orsa kommun.
Utbetalning sker senast 30 juni förutsatt att ansökan är komplett.
 Bygdemedel – www.lansstyrelsen.se/dalarna
Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv, service eller för att på
andra sätt vara till nytta för bygden. Medlen kommer från de bygdeavgifter som
vattenföretagen enligt vattendomar måste betala till de vattenregleringsfonder som
Länsstyrelsen förvaltar. Bygdemedel kan i första hand sökas av föreningar och ideella
organisationer. Föreningen måste vara inregistrerad hos Skatteverket och ha ett
organisationsnummer.
Stödet kan användas till investeringar eller reparationer, förbättringar, inköp av viss
utrustning, dock ej fordon och andra flyttbara objekt.
Särskilda villkor om Bygdemedel
Ansökan sker till Länsstyrelsen Dalarnas webbplats www.lansstyrelsen.se/dalarna
senast 31 december. Länsstyrelsen kommer att begära yttrande från Orsa kommun
innan beslut fattas.
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 Evenemangsstöd
Syftet med evenemangsstödet är att genomföra långsiktigt utvecklingsbara
evenemang av mycket god kvalitet i Orsa kommun, som har potential att locka
medborgare och besökare och skapar en positiv bild av Orsa i allmänhetens ögon.
Evenemangsstödet är öppet även för andra än föreningar. Organisationer som vill
etablera evenemang i Orsa ska kontakta kommunens Näringslivskontor redan i
planeringsstadiet.
Orsa kommun kan fatta beslut om ytterligare principer för Evenemangsstöd.
Särskilda villkor för Evenemangsstöd
- Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud
- Evenemanget ökar antalet besökare, inflyttare eller företag som etablerar sig i
Orsa
Ansökningar med beskrivning av mål, innehåll, tidplan och budget beslutas löpande
under året. När evenemanget är slutfört ska en slutredovisning över såväl verksamhet
som ekonomi upprättas och tillställas kommunstyrelsen.
 Föreningsbidrag för särskilda ändamål eller målgrupper
Särskilda villkor för kulturverksamhet
Syftet är att säkerställa ett brett och varierat kulturutbud för kommunens invånare.
Delaktighet och aktiv medverkan prioriteras framför verksamheter där besökaren är
en mottagare.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
Särskilda villkor för verksamhet för funktionsnedsatta
Syftet är att säkerställa fysisk stimulans och social samvaro för personer med
funktionsnedsättning. Aktiviteter som målgruppen efterfrågar och som ökar
välbefinnande och livskvalitet hos målgruppen prioriteras.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
Särskilda villkor för integrationsverksamhet
Syftet är att bryta utanförskap och öka integrationen mellan barn, ungdomar och
vuxna med svensk och utländsk bakgrund, boende i Orsa kommun. Samverkan mellan
organisationer, liksom aktiviteter som ökar invandrares delaktighet i det svenska
demokratiska samhället har särskild prioritet. Projektet ska slutredovisas enligt
anvisning i anslutning till beslut om stöd.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
Särskilda villkor för pensionärsverksamhet
Syftet är att äldre ska erbjudas kulturella och fysiska aktiviteter samt social samvaro
som ökar välbefinnandet och livskvaliteten. Aktiviteter som målgruppen efterfrågar
prioriteras.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
Särskilda villkor för social verksamhet
Syftet är att komplettera samhällets insatser för personer i utsatthet. Stöd-, råd- och
hjälpinsatser som bidrar till utveckling, normalisering och integrering i samhället
prioriteras, liksom aktiviteter i samverkan med andra organisationer.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
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 Lokalt aktivitetsstöd (sk LOK-stöd)
Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund kan söka
Lokalt aktivitetsstöd för idrottsverksamhet. Stödet följer Förordningen (1999:1177)
om statsbidrag till idrottsverksamhet, samt aktuella föreskrifter från
Riksidrottsstyrelsen. Syftet är att hålla ner kostnaderna för barns och ungdomars
idrottande och stimulera fysisk aktivitet.
Endast idrottslig gruppverksamhet är stödgrundande. Andra aktiviteter som
studiecirklar, städdagar och liknande är inte stödgrundande.
Orsa kommun beslutar årligen om de kommunala bidragsnivåerna.
Särskilda villkor för LOK-stöd
Ansökan sker på särskild nationell blankett, undertecknad i original. Deltagarlistor
enligt anvisning ska bifogas. Ansökan sker i februari för föregående hösttermin och i
augusti för föregående vårtermin enligt nationella instruktioner. Utbetalning sker
senast 30 april och 31 oktober, förutsatt att ansökan är komplett.
 Särskilt bidrag till vissa organisationer
Huvudregeln för föreningsbidrag är att föreningen ska ha sin verksamhet i Orsa
kommun. I vissa fall kan Orsa kommun lämna bidrag till andra organisationer till
nytta för kommuninvånarna. Exempelvis kan vara Siljan-gemensamma eller
dalagemensamma organisationer (ex Dalarnas folkrörelsearkiv), rikstäckande
verksamheter till gagn för barns och ungdomars trygghet (ex BRIS), eller av särskilt
intresse miljömässigt eller kulturhistoriskt.
Särskilt bidrag till vissa organisationer söks löpande under året, bedöms från fall till
fall och beslutas av chefen för Kultur och fritid.
 Utbildningsbidrag
Syftet är att stimulera föreningar att utbilda medlemmar och funktionärer.
Utbildningarna ska arrangeras av till exempel riks- eller distriktsförbund. Stöd
beviljas under förutsättning att föreningen inte beviljas annat stöd från till exempel
SISU Idrottsutbildarna. Endast utbildningskostnaden är stödgrundande. Kostnader för
resor, boende och mat får inte ingå.
Utbildningsbidrag söks löpande under året. Ansökan ska ske i god tid innan
utbildningen genomförs. För utbildningar som redan är påbörjade vid tidpunkten för
ansökan beviljas inget stöd.
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