Policy och riktlinjer
för Aneby kommuns
kultur- och föreningsstöd
Antaget av Kommunfullmäktige 2016-06-20 §39

Kultur- och fritidsverksamhet stöder människor att må väl fysiskt,
psykiskt och socialt samt utvecklas till bärare av en demokratisk
värdegrund. Aneby kommun ger genom bidrag och tjänster stöd till
föreningar och deras verksamhet för att utveckla en bra kultur- och
fritidsverksamhet.

Mål
Kultur- och fritidsverksamhet skall utgå från och stimulera invånarnas
engagemang. I kommunen finns livskraftiga föreningar och kultur- och
föreningsaktiviteter genomförs med hög tillgänglighet för alla invånare.
I kommunen erbjuds träffpunkter och verksamheter med bra geografisk
täckning och en bredd i utbud eftersträvas. Aneby kommun samverkar
med kultur- och föreningsliv i arbetet att öka människors fysiska,
psykiska och sociala hälsa.

Riktlinjer
Allt stöd regleras genom årliga avtal mellan kommunen och enskilda
ideella föreningar. I de tidiga åldrarna grundläggs en människas
värderingar och vanor. För att utvecklas till en frisk och aktiv människa
med tydlig demokratisk värdegrund krävs möjlighet till möten med
andra människor, delaktighet i sociala aktiviteter, möjlighet att utbyta
tankar och idéer med andra. Aneby kommun vill med denna
utgångspunkt generellt stötta kultur- och fritidsverksamheter som riktar
sig till åldrarna 7-25 år.
Kommunen vill särskilt stödja ideella krafters arbete gentemot
målgrupper med särskilda behov eller förutsättningar. Genom detta
stöd stimuleras kultur- och föreningsliv till omställning och utveckling i
arbetet att nå nya målgrupper. Särskilda behov eller förutsättningar kan
handla om social utsatthet, låg föreningstillhörighet, funktionshinder
eller integration. Kommunstyrelsen fattar beslut om prioriterade
målgrupper/verksamheter.
Aneby kommuns föreningsstöd skall utifrån mål och riktlinjer främst
användas till:
•
•
•
•
•
•
•

att stödja föreningar som har en demokratisk värdegrund
att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen
att säkerställa positiva fritidsmiljöer för alla åldersgrupper
att stimulera de föreningar som har idéer om nya
verksamhetsformer med avsikten att öka
medlemsaktiviteten och antalet medlemmar
att främja jämställdhet mellan könen
att främja integrationsarbete
att stödja verksamhet som särskilt beaktar behov hos
människor med funktionshinder

•
•

att stödja ideell verksamhet som särskilt arbetar drog- och
alkoholpreventivt
att stödja ideell verksamhet som särskilt arbetar
hälsofrämjande

Regler
Vem kan få föreningsstöd?
För att en förening ska komma ifråga för föreningsstöd ska normalt
följande grundvillkor vara uppfyllda:
• Föreningen ska ha stadgar som är godkända av
riksorganisation eller av kommunen.
• Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som regelbundet
deltar i föreningens verksamhet.
• Föreningen ska i huvudsak bedriva verksamhet i
kommunen. Föreningen kan inte påräkna föreningsstöd
om den tillhör någon av följande kategorier:
- ekonomiska föreningar
- politiska föreningar
- elevföreningar
- föreningar knutna till svenska försvaret
• Föreningen ska närvara/deltaga när Aneby kommun
anordnar föreläsningar, informationsmöten, utbildningar,
aktivitetsdagar eller liknande och i förväg påkallat
obligatorisk närvaro. Kommunen kan anordna denna typ
av träffar 1-2 gånger per kalenderår.
• Separata avtal upprättas mellan Aneby kommun och
respektive förening gällande föreningsstöd.
Om Aneby kommun bedömer att en förenings verksamhet är särskilt
angelägen kan dock föreningen få stöd även om den inte helt uppfyller
ovanstående grundvillkor. Aneby kommun har rätt att bryta ett skrivet
avtal om föreningen uppenbart bryter det ingångna avtalet på väsentliga
punkter.

Vilka stödformer finns?
Följande kostnader/faktorer tar Aneby kommun hänsyn till vid
beslutande om kultur- och föreningsstöd:
•

Lokalkostnader
Den förening som för sin ordinarie verksamhet hyr en
lokal som inte tillhör Aneby kommuns egna lokaler är
berättigad att söka bidrag för sina lokalkostnader.
Ansökan ska kompletteras med en kopia på
hyreskontraktet för den aktuella lokalen.

•

Strategiskt placerade lokaler
Aneby kommun strävar efter en bred geografisk täckning
vad gäller träffpunkter och verksamheter. Föreningar som
äger lokaler som är strategiskt placerade med avseende på
geografiskt läge och som allmänheten kan nyttja kan
därför få särskilt stöd avseende ersättning för
lokalkostnader. Följande lokaler anser Aneby kommun
kan vara berättigade till särskilt lokalstöd: Bälaryds
bygdegård, Frinnaryds bygdegård, Thelegården i Hullaryd
och Ungdomsgården i Vireda.

•

Anläggningskostnader
Aneby kommun avser att ekonomiskt stödja föreningar
som äger och/eller driver fritidsanläggningar som används
av allmänheten och som bedöms vara av nödvändighet
för området och därför angeläget att stödja. Anläggningar
som kan komma ifråga för ekonomiskt stöd är exempelvis
byggnader och plananläggningar såsom fotbollsplaner,
fritidsanläggningar, skjutbanor, ridanläggningar, elljusspår,
isbanor, boulebanor, skateboardramper, slalombackar,
tennisbanor, träningsanläggningar för brukshundar eller
ytterligare sorters anläggningar som kommunen bedömer
som likvärdiga. Tillgängligheten regleras i det avtal som
Aneby kommun skriver med varje förening.
Summan för anläggningsstödet beräknas baserat på årlig
driftskostnad och underhållskostnad och regleras genom
avtal. En förutsättning för att en förening ska vara
berättigad till ersättning är att det måste pågå en
verksamhet vid anläggningen och att föreningen ska
kunna verifiera sina kostnader. För att kommunalt stöd
ska kunna erhållas ska de kostnader som föreningen
redovisar bedömas som skäliga samt gagna föreningens
verksamhet.

•

Ersättning för antal medlemmar
En förening som har minst 10 medlemmar som
regelbundet deltar i föreningens verksamhet är berättigad
att ansöka om ersättning för antal medlemmar.
Grundregeln är att föreningen i huvudsak ska bedriva
verksamhet i kommunen. Ersättning utbetalas för
åldersgrupperna 7-25 år och 26 år och äldre.

•

Kultur- och evenemangskostnader
Förening kan söka kultur- och evenemangsbidrag till
speciella aktiviteter som faller utanför ordinarie
programutbud. För att förening ska vara berättigad till
stöd måste det aktuella evenemanget rikta sig till
allmänheten. Ansökan om bidrag görs i god tid före
evenemanget. Vid bedömning av eventuellt bidrag tas
hänsyn till evenemangets totala ekonomi och eventuella
vinst.

•

Stöd till av kommunen utpekade målgrupper och
syften
Utifrån behovsanalys/riskanalys som Aneby kommun
genomför kan särskilda syften och målgrupper
identifieras. Beroende på riskanalysens resultat blir vissa
syften och målgrupper därmed särskilt prioriterade.
Kommunstyrelsen ansvarar för detta beslut.

•

Kostnader för investeringar
Ansökningar från föreningar om ersättning för kostnader
avseende investeringar beslutas av kommunstyrelsen.
Bidragets storlek är avhängigt de resurser som ryms inom
respektive års budget.

Vid bidragsberäkningen beaktar kommunen föreningens ekonomiska
resurser. Enligt Svenska Riksidrottsförbundet har en förening god
ekonomi om det egna sparade kapitalet motsvarar 30-40% av årets
verksamhetskostnader. Om föreningens ekonomiska resurser markant
avviker, uppåt eller nedåt, från denna nivå ska en dialog föras med
föreningen inför avtalsskrivande.
Vid beräkningen av bidrag tar Aneby kommun även hänsyn till om
föreningen valt att arbeta med de målgrupper/syften som kommunen
särskilt prioriterat.

Ansökan om föreningsstöd
Ansökan om föreningsstöd för kommande år ska göras av föreningens
huvudstyrelse senast 31/10 till Aneby kommun, Box 53, 578 22 Aneby
eller via e-post till kommunstyrelsen@aneby.se. Ansökan görs på
särskilda blanketter som finns att hämta på hemsidan, www.aneby.se,
eller i kommunens reception.
Ansökningshandlingarna ska kompletteras med verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse undertecknad av revisor, ekonomisk berättelse från
det senaste verksamhetsåret, verksamhetsplan för det år ansökan avser,
årsmötesprotokoll och policyplaner. Föreningens stadgar ska bifogas vid
första ansökningstillfället samt vid förändringar.
Poststämpelns datum gäller som ansökningsdag. Ansökningar som
inkommer efter sista ansökningsdatum kommer ej att behandlas.

Handläggning av ansökningar

Efter att sista ansökningsdatum passerat påbörjar Aneby kommun
handläggningen av inkomna ansökningar. Bedömningen av vilken
summa som eventuellt ska tilldelas en förening görs utifrån de riktlinjer
som kommunen framtagit och som beskrivits ovan.

Beslut om kultur- och evenemangsstöd samt föreningsstöd hanteras
politiskt. Ytterst ansvarig är Kommunstyrelsen. Beslut om utbetalning
av stöd fattas under december månads sammanträden. De föreningar
som beviljats stöd meddelas därefter om beslutet. Även de föreningar
som eventuellt inte beviljats någon ersättning meddelas om detta med
en motivering till avslag.

Överenskommelse om föreningsstöd
Överenskommelse om föreningsstöd ska dokumenteras med ett skrivet
avtal. För att ett avtal ska komma till stånd krävs en dialog mellan
kommunen och respektive förening och att föreningen uppvisar en
informativ beskrivning av sin verksamhet. Avtalet ska undertecknas av
både kommunen och föreningen och upprättas i två exemplar av vilka
parterna tar var sitt. Avtalen kan skrivas på 1-3 år.
Om en överenskommelse ej kommer till stånd och Aneby kommun och
föreningen är oeniga om stödets storlek, gäller kommunens bud.

Utbetalning av föreningsstöd
Utbetalning av föreningsstöd sker efter att politiskt beslut har fattats
och avtal har upprättats mellan respektive förening och Aneby
kommun.

Uppföljning
Kommunen förbehåller sig rätten att göra stickprovskontroller för att se
att föreningen bedriver sin verksamhet enligt det avtal som man tecknat
med Aneby kommun. Den förening som får stöd från Aneby kommun
är skyldig att lämna insyn i verksamheten och spara de handlingar som
ligger till grund för ansökan så att lämnade uppgifter kan kontrolleras.
Vid kommande års föreningsförhandlingar följs överenskommelsen
upp, främst genom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen ska
utformas på ett sådant sätt att det framgår hur verksamhetens mål och
syften uppnåtts och hur man har använt det föreningsstöd som erhållits.
Sådan redovisning ska ske även om organisationen inte avser att söka
nytt föreningsstöd. Om det framkommer att föreningen inte har kunnat
genomföra all sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade
stödet komma att avräknas från följande års föreningsstöd alternativt
medföra återbetalningsskyldighet. Lämnade av oriktiga uppgifter
medför återbetalningsskyldighet. Det kan även medföra avstängning av
föreningsstöd under viss tid.

