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BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR
antaget av kommunfullmäktige den dd mm åååå, § xxx.

Inledning

Hedemora kommun har övergripande mål som belyser vad kommunen vill åstadkomma och
utveckla i Hedemora kommun. De övergripande målen är:

Hedemora kommun har god
ekonomisk hushållning som ger
utrymme för investeringar

I Hedemora lever kvinnor, män,
ﬂickor och pojkar ett bra liv i en
levande kommun där människor och näringsliv utvecklas

Hedemora kommun är en
attraktiv arbetsgivare

Hedemora är jämställt, jämlikt
och hälsan är god

I Hedemora är människor
inkluderade och samhället
fritt från rasism

Hedemora är en klimatsmart
och miljövänlig kommun

Bildningsnämnden ska verka för att skapa samhälleliga förutsättningar för god folkhälsa på lika
villkor. Det görs genom att stödja det ideella föreningslivet.
Bidragen ska riktas till att skapa tidiga och sunda vanor som ligger i tiden för alla
kommunmedborgare, bidra till en hälsosam ålderdom, stötta utsatta grupper som har sämre
förutsättningar till ett aktivt liv, skapa en levande landsbygd och samhälle samt bidra till en aktiv
och trygg kommun att leva och bo i. Bidragen kan också utgöra en nyckel i
besöksnäringsstrategin.
Bildningsnämnden verkar för:
•
•
•
•
•

att uppnå Hedemora kommuns vision och Kommunfullmäktiges mål.
att stödja och utveckla invånare i Hedemora kommun till ett aktivt liv som ger hälsa,
livskvalitet och trygghet. Särskilt för barn och unga.
en levande landsbygd och samhälle med mångfald av aktiviteter i Hedemora kommun.
att bidra till verksamhet för inkludering mot diskriminering i samhället, särskilt utsatta
grupper.
att bidra till att främja utbildning och kompetenshöjande verksamhet såsom folkbildning,
jämställdhets- och demokratiarbete, arbete för lika rättigheter och möjligheter och
informationsspridning om alkohol, tobak och drogers skadeeffekter.
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•
•
•
•
•

att bidra till nytänkande och insatser för hållbar utveckling socialt, ekologiskt och
ekonomiskt.
att stödja innovativa och kreativa idéer för en positiv livsmiljö.
att främja barns och ungdomars medverkan i och kunskap om föreningsdemokratin.
att följa Barnkonventionen.
att värna om kulturhistoriskt arv och intressanta besöksmål.

Stöd till personer utanför föreningslivet:
•

Se Snabbslanten.

Allmänna villkor
För föreningar
Bidragsberättigad förening ska uppfylla följande villkor.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Föreningen ska ha sitt säte i Hedemora kommun och bedriva verksamheten för
kommunens medborgare.
Föreningens verksamhet ska vara fri från alkohol, tobak och droger.
Föreningen ska ha ett bank- eller plusgiro och organisationsnummer.
Föreningen ska kunna uppvisa demokratiskt uppbyggda stadgar, justerat
årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, årsberättelse, ekonomisk berättelse och
verksamhetsplan och en bokföring.
Föreningen ska ha en egen ekonomisk bärkraft för att få bidrag.
Föreningen ska arbeta för en jämställd verksamhet med könsuppdelad statistik.
Förening ska kunna visa upp en lista på minst 10 medlemmar med födelsedatum, om inte
särskilda skäl finns till grund för sekretess, om så begärs (GDPR).
Förening som får stöd ska ge kommunen tillträde till deras anläggningar, verksamhet och
handlingar för granskning vid begäran.
Förening är skyldig att meddela bildningsförvaltningen alla förändringar som kan
påverka förutsättningen för bidrag.
Föreningar som bedriver barn/ungdomsverksamhet ska begära in utdrag ur
Belastningsregistret för ledare inom verksamheten.
Föreningen ska årligen uppdatera och godkänna sina kontaktuppgifter i kommunens
föreningsregister (GDPR).

Föreningar och organisationer som normalt inte kan bli bidragsberättigade:
•
•
•
•
•
•

Politiska partier och dess föreningar.
Trossamfund och religiösa föreningar.
Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars
yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
Ekonomiska föreningar eller stiftelser som i stadgar ger rätt till vinstutdelning till
enskilda personer.
Föreningar vars ideologi går emot principen om allas lika värde, rättigheter och
möjligheter.
Föreningar som bedriver totalisatorspel eller vadhållning och liknande.
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Övrigt
Bildningsförvaltningen kan besluta att neka förening verksamhetsbidrag och säga upp avtal vid
förekomst av misskötsel och droger i föreningen. Lämnar föreningen felaktiga uppgifter blir man
återbetalningsskyldig.
Bildningsförvaltningen fördelar endast bidrag inom sin budget.
Bildningsförvaltningens beslut går inte att överklaga. Verksamhetsbidrag som går över flera år
kan omförhandlas av båda parter om större förändringar sker.
Följande bidrag finns att söka: Verksamhetsbidrag, investeringsbidrag samt bidrag för
kulturarrangemang, (evenemangsbidrag, kommunbidrag och Snabbslanten).
Bidraget kan ges i form av ekonomiska medel, subventioner i kommunala lokaler och/eller som
resurser i form av personella insatser.

Verksamhetsbidrag

Bildningsnämndens avsikter med verksamhetsbidraget är att det ska gynna samhället i stort
ifråga om folkhälsa, livskvalitet och mångfald.
Verksamhetsbidraget avser att stödja föreningens löpande verksamhet och behov. Bidraget
omfattar och ersätter alla tidigare bidrag såsom:
-

grundbidrag
aktivitetsbidrag
lokal- eller driftbidrag
inventariebidrag

Investeringsbidrag

Bidragsberättigad förening som uppfyller allmänna villkor och bedriver verksamhet i egenägd
anläggning eller har ett längre nyttjandeavtal, kan söka bidrag för investeringar i
byggnaden/anläggningen eller fordon för att säkerställa verksamheten eller för
energieffektivisering.
Hur går det till?
Alla ansökningar görs digitalt. I ansökan ska föreningens senaste årshandlingar med:
•
•
•
•
•

verksamhetsberättelse
verksamhetsplan
ekonomisk redovisning
årsmötesprotokoll
revisionsberättelse.

I ansökan ska det finnas ett sökt belopp som är rimligt och ärligt framställt med det behov
föreningen har för bidraget.
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Stöd till kulturarrangemang
Arrangemanget ska avse någon av konstformerna litteratur, bild (konst, film, foto), scenkonst
(musik, teater, dans) samt kultur/vetenskap. Arrangemangen ska vara öppna och tillgängliga för
alla, Projekt som är nytänkande, främjar jämställdhet och mångfald eller riktar sig mot barn och
unga är prioriterade. Vid ansökan skall uppgifter avseende arrangemanget anges: kostnader och
intäkter (ex övriga bidrag, eventuella entréavgifter), medarrangörer mm.
•
•

•

•

Evenemangstöd kan sökas inför arrangemang som inte är entrébelagda. Utbetalas efter att
evenemanget ägt rum, efter att redovisning till Kulturenheten skett.
Evenemangstöd, särskilt stöd för anordnande av entrébelagda evenemang. Om ett
entrébelagt arrangemang gått med förlust (efter slutredovisning) finns möjlighet att
beviljas stöd för en del av förlusten. Utbetalas efter att redovisning till Kulturenheten
skett.
Studieförbund med verksamhet i Hedemora kommun och som är godkända av
Folkbildningsrådet kan ansöka om kommunbidrag för sin verksamhet. Kontakta
Kulturenheten för information.
Snabbslanten, en snabb slant är ett kommunalt stöd med syfte att främja ungdomars
kreativitet utanför föreningslivet. Idén är att stödja unga människor i konst- och
kulturprojekt, att hjälpa till med förverkligandet av en idé inom kulturområdet. Det kan
vara en konsert, en dansuppvisning, fotoutställning, ett föredrag, en debatt mm. Projekten
kan även angränsa till teknik, naturkunskap, idrott, fysik, matematik, historia och språk.

Dialogmodellen
Hedemora kommun använder sig av Dialogmodellen som är en ny arbetsmodell. Efter
inkommen ansökan erbjuds föreningen ett möte, där föregående årsverksamhet och ekonomi
diskuteras. I dialogen behandlas även föreningens framtidsambitioner, kommande satsningar och
behov i verksamheten. Gemensamt tas mätpunkter fram som gör det enkelt för föreningen att
redovisa sin verksamhet.
Efter avslutad handläggning tar bildningsförvaltningen beslut om vilka bidrag som ska fördelas
till föreningen. Båda parter har rätt till en omförhandling av gällande beslut om större
förändringar sker som påverkar ekonomin och verksamheten. Nya föreningar får ettåriga beslut
de tre första åren sedan kan man ansöka för 2 år i taget.
Syftet med dialogmöten är att förening och tjänstepersoner fördjupar sina kunskaper i varandras
områden.
Ansökan och utbetalning
Ansökan görs innan annonserad sista ansökningsdag. Se gällande rutiner och datum på
Hedemora kommuns hemsida. Sent inkommen ansökan behandlas om ekonomiskt utrymme
finns.
Utbetalning sker i enlighet med gällande rutiner för utbetalning enligt kommunens hemsida.
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Rutiner
•

•
•
•

Ansökningar
- Fritid, 31 augusti
- Kultur, 25 november för arrangemang nästkommande vår (feb-maj)
25 mars för arrangemang under sommaren (juni, juli, augusti, september).
25 augusti för hösten och vinterns arrangemang (oktober-jan).
- Kommunbidrag, Ansökan om kommunbidrag för föregående år skall vara
Kulturenheten tillhanda senast den 31 maj innevarande år för att behandlas.
Möte med föreningar (september-oktober).
Beslut (november-december).
Utbetalning (januari-februari).
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Typ av stöd

Typ av förening som beviljas

Maxbelopp

Startbidrag
Grundbidrag
Grundbidrag

Alla
Barn.ungdom
Vuxen

Lokalbidrag

Barn-ungdom

70 % av ett prisbasbelopp
92 kr /medlem och ej
över 70 % av total kostnad

Lokalbidrag

Vuxen

Aktivitetsbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Feriebidrag
Inventariebidrag

Nytt förslag enl. Dialogmodellen

Verksamhetsbidrag Investeringsbidrag

1 500 kr Nytt→
1 000 kr Utgår blir→
500 kr Utgår blir→
Max 70 % av total summa→

X
X
X

40 % av ett PBB 50 kr/medlem
och ej över 40 % av total kostnad

Max 40 % av total summa→

X

Barn-ungdom
Barn.ungdom
Alla med verksamhet riktad mot 7-18 år
Alla

6 kr/deltagare o tillfälle, max 25/grupp
75 % av ett PBB
25 kr/deltagare och dag
1 PBB

X
X
X

Drift-och underhållsbidrag

Barn och ungdomsföreningar som
driver egen anläggning

1 PBB/enhet, max 70 % av total nettokostnad, sponsorintäckt undantas

Utgår blir →
Utgår blir →
Utgår blir →
Utgår blir →
Max 70 % av total kostnad→

Drift-och underhållsbidrag

Vuxenförening som driver
anläggning

0,8 PBB/enhet max 34 % av total nettokostnad, sponsorintäckt undantas

Max 34 % av total kostnad→

X

Drift-och underhållsbidrag

Hembygdsgård/kulturhistorisk byggnad

1 PBB/enhet, max 64 % av total nettokostnad

Max 64 % av total kostnad→

X

Drift-och underhållsbidrag

Samlingslokal (Folkets Hus och bygdegård)

60 % av driftkostnader

Max 60 % av total kostnad→

X

Investeringsstöd
Evenemangsstöd
Evenemangsstöd
Studieförbund
Snabbslanten

Förening med anläggning
Kulturförening, ej entrébelagda
Kulturförening, entrébelagda
Kommunbidrag
Ungdomar 13-23 år

75 % av total kostnad
Fördelas via dialog med arrangör
Fördelas via dialog med arrangör
Delas procentuellt mellan förbunden
Maxbelopp 5000 kr,

Max 70 % av total kostnad→
Fördelas via dialog med arrangör
Fördelas via dialog med arrangör
Delas procentuellt mellan förbunden
Maxbelopp 5000 kr,

X

X
X

X
x
x
x
x

