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Lokalpolicy för Dals-Eds kommun
(Beslut: Kommunfullmäktige 2011-11-23, §185

Allmänna bestämmelser för kommunalt föreningsstöd
(gäller även för verksamhetsbidrag)
Föreningen ska vara av ideell karaktär samt ha stabilitet. Den ska ha antagit stadgar och valt
styrelse samt bedriva en kontinuerlig verksamhet. Verksamheten ska bygga på demokratiska
grunder och vara öppen för alla som stöder dess ändamål och syften Man skall ta ut en årlig
medlemsavgift samt ha ett medlemsregister. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar. Som
medlem räknas den som betalt den årliga medlemsavgiften. Undantag vad gäller
medlemsavgift kan göras för byalag, som har som målsättning att utveckla och företräda en
geografiskt begränsad bygd.
Föreningen ska ha sitt säte i Dals-Eds kommun. Alternativt ska det klart framgå av
föreningens stadgar att man verkar i flera kommuner varav Dals-Eds kommun är en, samt att
man bedriver verksamhet i Dals-Eds kommun. Föreningen ska ha ett organisationsnummer
och ett bank- eller postgirokonto. Föreningen ska vara registrerad i kommunens
föreningsregister.
Förening som beviljats bidrag och/eller föreningslokal ska årligen inlämna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Förening
som mottar bidrag godkänner samtidigt att kommunen har rätt att granska föreningens
räkenskaper och övrig förvaltning.
All ungdomsverksamhet ska ske i alkohol-, drog- och dopingfria miljöer.
Undantag från bidragsgivning:
Bidrag betalas ej till stödföreningar, supporterklubbar, jaktskytteföreningar,
skolidrottsföreningar, föräldraföreningar eller föreningar vid företag, industrier eller liknande.
Studieförbundens verksamhet erhåller bidrag efter särskilda regler. En verksamhet som
bedrivs i samarbete mellan en förening och ett studieförbund kan endast få en typ av bidrag.

Samlingslokaler
Bidrag till föreningsägda samlingslokaler
För föreningsägda samlingslokaler som tar emot kommunala bidrag gäller förutom ”Allmänna
bestämmelser” följande förutsättningar:
•
•
•
•
•
•

Den lokalägande föreningen ska sträva efter att lokalen blir en levande samlingspunkt
och mötesplats för invånarna i närområdet i alla åldrar
Samlingslokalen ska vara tillgänglig för alla och kunna användas under hela året
Samlingslokalerna ska upplåtas till övriga föreningar och enskilda mot skälig hyra
För att få en samlingslokal att bli klassad som bidragsberättigad krävs beslut i
Fokusnämnden.
Föreningen ska årligen redovisa sin verksamhet på det sätt som kommunen beslutar
Bidrag utbetalas enligt fastställda bidragsregler.
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Följande regler föreslås ersätta de nuvarande reglerna:
Årsbidrag utgår med 65 % av föregående års bidragsgrundande kostnad. I bidragsgrundande
kostnad ingår utgifterna för för el, uppvärmning, försäkring, sophämtning och ev. andra fasta
fastighetskostnader. För löpande underhåll får max 5000 kr/år inräknas i det
bidragsgrundande beloppet. En förutsättning är att minst 35 uthyrningar per år kan
redovisas.
För större reparations- och underhållsarbeten kan investeringsbidrag beviljas. Detta ska
sökas året innan i anslutning till kommunens budgetarbete. Beviljade investeringsbidrag
utbetalas efter att arbetet utförts och kostnaderna redovisats. Innan föreningen söker
investeringsbidrag hos kommunen ska föreningen undersöka om det finns andra möjligheter
att erhålla bidrag.
Kommunägda samlingslokaler
För kommunägda samlingslokaler bör driftsavtal upprättas vid föreningsdrift och i möjligaste
mån bygga på samma principer som bidragen till de föreningsägda samlingslokalerna..
Kommunstyrelsen beslutar om avtal för kommunägda samlingslokaler efter yttrande från
Fokusnämnden.

Anläggningar
Bidrag till föreningsägda anläggningar
För de föreningsägda anläggningarna kan föreningen beviljas bidrag. Fokusnämnden fattar
beslut om bidrag till anläggningar. Om bidrag beviljas föreslås som utgångspunkt att bidraget
ska motsvara 50 % av kostnaderna för driften av anläggningen exklusive personalkostnader.
Bidraget budgeteras med föregående års kostnader som utgångspunkt. I föreningens
ekonomiska redovisning måste kostnaderna för driften av själva anläggningen redovisas
separat.
Föreningens egna insatser ska framgå av den redovisning som årligen ska inlämnas till
kommunen. I redovisningen ska också verksamhetsberättelse, kassaberättelse och
revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Antal barn- och ungdomsaktiviteter som
genomförts på anläggningen ska framgå.
Högre bidrag än 50 % kan beviljas om:
- Föreningen har en livaktig barn- och ungdomsverksamhet
- Föreningens verksamhet bidrar till jämställdhet mellan könen
- Avståndet till centralorten är stort
- Anläggningen har en viktig funktion för bygden och bidrar till kommunens attraktionskraft
- Verksamheten har stor omfattning och anläggningen används för olika verksamheter
Lägre bidrag än 50% kan beviljas om:
- Deltagaravgifterna understiger de som normalt tas ut i andra kommuner för samma typ av
verksamhet som anläggningen används till
- Föreningen har egna betydande inkomster som det är rimligt att använda
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- Antal medlemmar är lågt (i förhållande till befolkning på orten) eller medlemsavgifterna är
mycket låga
- Driftskostnaderna för anläggningen ifråga är mycket höga.
- Verksamhetsnivån är låg
För större reparations- och underhållsarbeten kan investeringsbidrag beviljas. Detta ska
sökas året innan i anslutning till kommunens budgetarbete. Beviljade investeringsbidrag
utbetalas efter att arbetet utförts och kostnaderna redovisats. Innan föreningen söker
investeringsbidrag hos kommunen ska föreningen undersöka om det finns andra möjligheter
att erhålla bidrag.
Principer för kommunägda anläggningar
För de anläggningar som ska vara i kommunens ägo tecknas om möjligt driftsavtal med den
förening som har den största verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om drift- och
skötselavtal för anläggningar efter yttande från Fokusnämnden. För verkställigheten svarar
Fokusförvaltningen, Fritid & Kultur. I avtalen ska framgå att anläggningen ska stå öppen även
för andra föreningar på skäliga villkor.
Vid upprättande av avtalet föreslås följande kriterier beaktas:
- Kommunens kostnad vid egen drift
- I vilken omfattning föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet på anläggningen
- Verksamhetens totala omfattning
- Föreningens totala ideella insats i skötseln av anläggningen
- Antal medlemmar och medlemsavgifter, föreningens ekonomi
- Vilka avgifter är det rimligt att utövarna betalar själva för att utöva verksamheten?
- Verksamhetens karaktär och betydelse för kommunens attraktionskraft
- Avstånd till centralorten

Övriga föreningslokaler – egen lokal
Förslag: En generell regel om att alla föreningar ska betala hyra för egna föreningslokaler
införs. Fokusnämnden beslutar om bidrag rörande lokaler för samtliga föreningar.
(Socialnämnden svarar för verksamhetsbidrag till föreningar som riktar sig till pensionärer
och funktionshindrade)
Förslag till riktlinjer för beviljande av egna föreningslokaler
Förening som önskar en egen föreningslokal ska lämna in skriftlig ansökan om detta till
Fokusnämnden. Föreningen ska motivera varför man inte kan utnyttja allmänna
samlingslokaler för sin verksamhet. Fritid & Kultur bereder frågan. I beredningen ingår att ta
upp ärendet i lokalgruppen, där ev lämplig lokal i kommunens fastigheter kan erbjudas.
Möjligheterna att dela lokalen med en eller flera andra föreningar ska prövas.
Därefter beslut i Fokusnämnden som samtidigt kan ta ställning till ev framställan om
hyresbidrag.
Nedanstående kriterier ska vara uppfyllda:
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- Minst 20 registrerade medlemmar, som betalar medlemsavgift. Om specialutrustad lokal
krävs för verksamheten kan undantag göras.
- Verksamhetens art och/eller omfattning motiverar en egen lokal
- Kontinuerlig verksamhet minst en gång/vecka. (undantag sommarsäsong).
- Stabil ekonomi. Föreningen ska kunna betala en årshyra på minst 3000 kr.
- Lämplig lokal finns att anvisa i kommunalägd fastighet.
Lokalbehov som rör barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.
Möjligheterna att samutnyttja lokal med annan förening ska prövas.
Om ansökan beviljas ska ett hyresavtal upprättas. Principen är att föreningen ska betala
kostnaderna för el, uppvärmning samt andra löpande kostnader samt en hyra på 100 kr/m2.
Om föreningslokalen utgörs av ett rum el dyl. i en större kommunalt ägd fastighet, vars
huvudsakliga användning är annan verksamhet, kan befrielse ske från kostnader för el,
uppvärmning etc Prövning sker från fall till fall. Hyra motsvarande 100 kr/m2 ska dock alltid
betalas. Föreningen ska årligen inlämna redovisning enligt ”Allmänna bestämmelser”.

Övriga lokaler - hyresbidrag/Anläggningsbidrag
För hyreskostnader som överstiger 3000 kr/år föreslås att föreningen ska kunna söka bidrag.
När det gäller lokaler i icke-kommunala fastigheter, med undantag för föreningsägda
samlingslokaler, beviljas inga bidrag om kommunal lokal kan anvisas. Deltagar/medlemsavgifter ska ligga på en nivå som är jämförbar med liknande verksamhet i
andra kommuner.
I mycket speciella fall kan en förening beviljas bidrag med upp till 100% av totalhyran. Detta
gäller om kommunen tidigare träffat bindande avtal med föreningen om fria lokaler eller om
det föreligger andra mycket speciella skäl.
För att bidrag ska beviljas ska minst ett av nedanstående kriterier uppfyllas:
- Föreningen har en dokumenterad ungdomsverksamhet som redovisas genom att man
är berättigad till aktivitetsstöd eller på annat sätt
- Föreningens verksamhet bidrar till en ökad jämställdhet mellan könen.
- Föreningen bedriver verksamhet av betydande omfattning för pensionärer eller
funktionshindrade
- Föreningen bedriver en ideell allmännyttig verksamhet som i första hand kommer
andra än de egna medlemmarna tillgodo (ex Rädda Barnen)
- Föreningen har driftskostnader för lokalen ifråga förutom hyreskostnaden
__________________________________________

