Regler för bidrag till ungdomsverksamhet inom Kumla
kommun
Antagna av kommunfullmäktige den 18 september 2000, § 71
Kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål
Stödet till föreningarna skall stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva
föreningar.
Barn- och ungdomsverksamhet 6-25 år skall prioriteras.
Bakgrund
Kumla kommun har ett starkt och mångsidigt föreningsliv. Det finns för
närvarande ca 200 föreningar registrerade hos kultur- och
fritidsförvaltningen. Av dessa är det ca 60 ungdomsföreningar som erhåller
någon form av bidrag. Kumla kommun har idag flera bidragsformer till
ungdomsföreningar. Dessa bidragsformer försvinner och ersätts av ett avtal
när det nya bidragssystemet införs.
Syfte med nytt bidragssystem
I den nya s k ”Kumla-modellen” förändras bidragsbestämmelserna till att
kultur- och fritidsnämnden gör en individuell bedömning av föreningarnas
verksamhet. De kultur- och fritidspolitiska målen (se riktlinjer för bidrag)
kommer i högre grad att påverka bidragen än vad som är fallet idag.

Kontakten mellan föreningarna och nämndens ledamöter skall
intensifieras. Under samtalet kan förhoppningsvis nya idéer födas
beträffande samverkan och stödformer.
Överenskommelse skall tecknas där det skall framgå vilket stöd föreningen
beviljas och vilken verksamhet föreningen skall bedriva för att få stödet.
Överenskommelsen skall även innehålla uppgifter om tidpunkt för
utbetalning m m. Målet är att parterna kommer fram till en
överenskommelse.
Uppföljning skall göras då bidrag sökes för nästkommande år. Om det
visar sig att föreningen inte genomfört all planerad verksamhet skall viss
del av det beviljade stödet avräknas från kommande års stöd.
Riktlinjer för bidrag
Kumla kommun vill att föreningsstödet
-används till att bedriva verksamhet enligt föreningens stadgar,
-används till att skapa positiva fritidsmiljöer och mötesplatser för barn och
ungdom i syfte att motverka utslagning samt alkohol- och droganvändning,
-används till att främja föreningslivets mångfald och stimulera de
föreningar som har idéer om nya verksamhetsformer,
-används till att öka utbildningsinsatserna bland medlemmarna,
-används till att stimulera ledarnas kompetensutveckling,
-används till att främja jämställdhet mellan könen,
-används till att stimulera föreningarnas engagemang för invandrare och
flyktingar,
-används till att skapa förutsättningar för barn och ungdomar med
funktionshinder att delta i aktiviteter,
-används till att stimulera till samarbete mellan olika verksamheter /
föreningar / grupper,
-används till att arrangera kultur- och fritidsaktiviteter som ger
kommuninvånarna möjlighet att ta del av olika kulturella upplevelser
och/eller delta i/pröva på olika fritidsaktiviteter under trivsamma former,
samt
-används till stöd för annat ändamål/verksamhet som nämnden finner
värdefullt.
Regler för att erhålla bidrag

För att en förening skall få föreningsstöd skall följande villkor vara
uppfyllda:
•
Föreningen skall ha stadgar, valt styrelse och i övrigt bedriva
verksamhet i demokratiska former och ha en verksamhetsinriktning som
godkänns av kultur- och fritidsnämnden. Föreningen skall ha minst 10
medlemmar 6-25 år som regelbundet deltar i verksamheten.
•
Föreningen skall för att erhålla bidrag uttaga medlemsavgift. Dock
kan organisationer som av principiella skäl anser sig ej kunna uttaga
medlemsavgift, erhålla dispens från detta villkor.
•
Verksamheten skall ske i Kumla och huvuddelen av medlemmarna
skall vara bosatta i kommunen.
•
Kommunen kan besluta avstänga organisation från kommunalt
föreningsstöd och hyresavtal kan sägas upp, om medlem i organisationen
påvisas ha lämnat positivt drog- eller dopingprov och föreningen inte
åtgärdar problemet efter påpekande från kommunen.
•

Föreningen skall tillhöra en riksorganisation.

•
Om en förenings verksamhet bedöms som särskilt angelägen kan
föreningen erhålla stöd även om den inte helt uppfyller ovanstående villkor.
•
Nya föreningar skall godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Då
erhåller föreningen också ett startbidrag. Beloppet uppgår till 1 000 kronor.
Stödformer
Stödet till föreningen ses ur ett helhetsperspektiv, utifrån verksamhetens
omfattning och kostnader och bedöms på grundval av verksamhetsplan
med budget, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Till detta
kommer samtalet mellan föreningen, politiker och tjänstemän från kulturoch fritidsförvaltningen.
Följande stödformer skall normalt användas:
•

Kontantstöd

•

Subventionerad uthyrning av kommunala lokaler

•

Service i form av rådgivning och utbildning.

Ansökan

Ansökan om föreningsstöd skall göras av föreningens huvudstyrelse senast
17 oktober och avse kommande kalenderår. Ansökan skall innehålla:
•

Underlag för föreningsbidrag (blankett)

•

Verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser

•
Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse från senaste
årsmötet.
Överenskommelsen om föreningsstöd skall dokumenteras och undertecknas
av båda parter. Överenskommelsen mellan kultur- och fritidsnämnden och
föreningen gäller för ett (1) kalenderår.

