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POLICY OCH RIKTLINJER FÖR FÖRENINGS- OCH
ARRANGEMANGSSTÖD I VALDEMARSVIKS KOMMUN

Syfte
Föreningslivet är viktigt i vår kommun. Människors deltagande i
föreningslivet ger en bättre folkhälsa, bidrar till ett rikt kultur- och idrottsliv,
ökar delaktigheten och känslan av socialt sammanhang. Genom
föreningslivets former lär man sig de demokratiska spelreglerna.

Önskan om ömsesidig vilja att utveckla från föreningen och
kommunen
Valdemarsviks kommun kan endast styra över det egna förhållningssättet
och inställningen till samarbete med föreningslivet. Om arbetet ska bli
framgångsrikt så behöver det finnas ett ömsesidigt intresse från båda
parter.
Det ska även ske en samverkan utifrån följande områden;
- Långsiktighet
Beslut som påverkar föreningslivet (från kommunens sida) ska fattas utifrån
en vilja att det ska gälla långsiktigt.
- Föreningslivets självständighet och oberoende
Föreningslivet står fritt från kommunen och kommunen strävar efter att
underlätta föreningarnas självständighet. Föreningar ska kunna vara både
samarbetspartner och kritiskt granskande gentemot kommunen. För att
säkerställa oberoendet är det avgörande att skapa långsiktighet när det
gäller beslut, finansiering, avtal och andra förutsättningar som påverkar
föreningarna.
- Mångfald och integration
Föreningslivet representerar den mångfald av invånare som finns i
Valdemarsviks kommun. Föreningslivet tar tillvara människors vilja till
engagemang och kan möta behov och önskemål från medborgare oavsett
bakgrund. Föreningslivet ger också förutsättningar för ökad inkludering och
integration för kommunens nyanlända medborgare.
- Tydlighet och öppenhet
Kommunen ska arbeta för att vara tydlig i kommunikationen med
föreningslivet. Arbetet och prioriteringar ska vara transparenta.
- Samhällsutveckling
En god samhällsutveckling förutsättningar den enskilda medborgarens
engagemang. Människa aktiva deltagande i föreningsliv är en förutsättning
för en levande demokrati och ska därför underlättas och uppmuntras.
Valdemarsviks kommun vet att den ideella sektorn spelar en viktig roll i
kommunens utveckling och ska underlätta dess deltagande.
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Kommunens åtaganden gentemot föreningslivet
I samverkan mellan föreningslivet och kommunen åtar sig kommunen:
 att det ska vara enkelt att kontakta kommunen om det finns frågor
eller funderingar om de olika föreningsstöden.
 att i möjligaste mån fånga upp, förvalta idéer och kompentens från
föreningslivet.
 att kunna närvara vid föreningsmöte vid önskemål för information och
synpunkter.
 att säkerställa att det finns ett föreningsregister via kommunens
hemsida (www.valdemarsvik.se/foreningar) för att underlätta kontakt
mellan medborgare och föreningar samt mellan olika föreningar.
 att beslut som påverkar föreningslivet ska ske i dialog med
föreningslivet under beredningsstadiet.

Kommunens förväntan på föreningslivet
Ett samarbete kräver två parter för att det ska fungera. Därför förväntar sig
Valdemarsviks kommun följande;
 att föreningar kommer med förslag på förbättringar och förändringar
till kommunen samt be medlemmar inkomma till kommunen med
dessa förslag.
 att föreningarna söker vägar för samarbete och utbyte med andra
föreningar när det är lämpligt.
 att föreningarna arbetar demokratiskt, för jämställdhet, respekt för
allas lika värde, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
samt med integration. Det betyder att föreningen ska låta alla delta
oavsett kön och härkomst och i största möjliga mån göra deltagandet
möjligt för personer med funktionsnedsättning.
 att föreningarna svarar inom angivna tider på kommunens frågor
samt att på eget initiativ förmedla förändringar till föreningsregister.
 att samtliga föreningar bedriver verksamhet fri från alkohol, narkotika
och dopningspreparat.
 Att föreningar med barn och ungdomsverksamhet upprättar en policy
med handlingsplan som beskriver hur frågor kring alkohol, narkotika,
dopning och tobak hanteras inom föreningen (en ANDT-policy). Stöd
material och mer information finns på kommunens hemsida
(www.valdemarsvik.se/foreningar). Detta krav gäller från och med
2019.

Allmänna riktlinjer och krav för ekonomiskt stöd till
föreningar
Det kommunala föreningsstödet är avsett att täcka en del av föreningens
kostnader för barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen bör anta en
medlemsavgift som är realistisk.
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Allmänna krav för att erhålla föreningsstöd
Kommunalt stöd utgår till organisationer inom Valdemarsviks kommun, som
bedriver ungdomsverksamhet i demokratiska former och genomförs i en
miljö fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak enligt upprättad ANDTpolicy. Stöd utgår till föreningar vars riksorganisationer erhåller statliga stöd
till sin verksamhet. Förutsättningen för att få stöd är att föreningen tydligt
beskriver den ungdomsverksamhet som bedrivs.
Efter särskild prövning av kommunstyrelsen kan stöd utgå till rent lokala
ungdomsorganisationer för fritidsverksamhet. Valdemarsviks Korpen,
pensionärsföreningar samt handikapporganisationer erhåller stöd enligt
särskilda bestämmelser, se respektive förening.
För att en organisation ska anses som stödberättigad ska alltid villkoret för
grundstöd uppfyllas.

Vem kan inte få föreningsstöd?
Undantagna från stöd enligt dessa bestämmelser är organisationer vars
huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga eller
ekonomiska intressen, politiska ungdomsföreningar, liksom organisation
som erhåller stöd från annan kommunal nämnd eller styrelse.

Medlemskap
Stöd enligt dessa regler utgår till lokalavdelning med minst 10 medlemmar i
åldern 3-20 år. Som stödberättigad medlem räknas den som är bosatt eller
skriven i Valdemarsviks kommun, under närmast föregående
redovisningsår varit registrerad som medlem, erlagt beslutad medlemsavgift
och är mellan 3-20 år.

Ansökan
Ansökan om stöd görs på fastställd blankett inom föreskriven tid. Se
särskilda bestämmelser för varje enskilt stöd. Utbetalning av stöd beräknas
ske senast 3 månader efter sista ansökningsdatum.
Kommunstyrelsen kan i särskilda fall utbetala förskott på stöd upp till
25 % av sammanlagt stöd för föregående kalenderår. För sent inkommen
ansökan behandlas först vid respektive anslagsårs slut. Stödet kan då
lämnas under förutsättning av budgeterade medel finns kvar. Stöd ska av
flersektionsföreningar sökas av huvudstyrelsen. Beviljade stöd utbetalas
endast till huvudstyrelsens bank- eller plusgirokonto.

Granskning
Kommunstyrelsen har rätt att i samråd med organisationen granska
underlaget för stödsansökan och hur tilldelat stöd används. Närvarokort ska
bifogas ansökan om aktivitetsstöd.

Återbetalningsskyldighet
Felaktigt sökta och erhållna liksom felaktigt använda stöd kan medföra
återbetalningsskyldighet.
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Bestämmelser för varje enskilt stöd
Aktivitetsstöd
Kommunalt aktivitetsstöd utgår för sammankomst med minst 5 deltagare för
verksamhet i åldrarna 6-20 år.
Statligt aktivitetsstöd utbetalas för verksamhet i åldrarna 7-20 år och söks
hos respektive distrikts- eller riksorganisation.
Ändamål - Att uppmuntra verksamhet i gruppform bland barn och ungdom.
Villkor - Stöd utgår enligt de bestämmelser som finns beskrivna på de
närvarokort som erhålls genom Kommunledningskontoret. Observera att
åldersgruppen är 6-20 år.
Redovisningsperioder: 1/1-30/6 inlämnas senast 31/8 och 1/7-31/12
inlämnas senast 28/2. Ansökan enligt datum ovan insändes till
Valdemarsviks kommun på ansökningsblankett som kan rekvireras från
kommunen.
Om föreningens kan få stöd från något av studieförbunden för en aktivitet
ska föreningen i första hand ansökan om stöd från den aktören.
Om föreningens får stöd från något av studieförbunden för en aktivitet kan
föreningen inte ansöka om aktivitetsstöd för samma aktivitet.
För föreningar med aktiviteter för barn mellan 3 och 5 år
Riksidrottsförbundet ger endast stöd för aktiviteter för barn och unga mellan
7-25 år. Valdemarsviks kommun stöttar även aktiviteter som riktar sig till
yngre barn mellan 3 till 6 år. För detta stöd gäller kriterier som vid övrigt
aktivitetsstöd till idrottsföreningar. Ansökan görs på samma blankett som till
aktivitetsstöd till unga mellan 6-20 år.

Driftstöd
För skötsel av anläggningar som drivs i föreningsregi utbetalas stöd med
maxbelopp enligt bilaga 1.
Ändamål - Stödet avser att täcka en del av organisationens skötselkostnad
för den egna anläggningen.
Villkor  Anläggningen ska ägas eller genom minst ettårigt avtal eller liknande
disponeras av organisationen samt vara belägen inom Valdemarsviks
kommun.
 I mån av utrymme och efter överenskommelse med organisationen skall
anläggningen upplåtas till kommunens förvaltningar och andra
organisationer inom kommunen till självkostnadspris.
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Om anläggningen eller del av den hyrs ut till annan juridisk person ska
kommunstyrelsen underrättas för bedömning av stödets storlek.
Förening skall i sin ansökan tydligt beskriva den verksamhet man
planerar bedriva vid anläggningen. En prövning görs sedan där
verksamhetens storlek ställs i relation till den anläggning föreningen sökt
stöd för.
Stöd utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick
som krävs för att avsedda verksamheter ska kunna genomföras.
Förening skall vid ansökan tydligt redogöra föregående års verksamhet
vid respektive anläggning.

Ansökan för varje år insändes till Valdemarsviks kommun senast 1 april på
särskild blankett. Vid tecknande av avtal upptas anläggningen i
förteckningen över stödberättigade anläggningen i Valdemarsviks kommun.

Grundstöd
Ändamål - Stödet syftar till att ge organisationerna ekonomisk
grundtrygghet för administrativa kostnader.
Villkor - Årsberättelse med verksamhets- och ekonomisk berättelse,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll samt budget- och verksamhetsplan
ska bifogas ansökan om grundstöd.
Ansökan insändes till Valdemarsviks kommun senast 1 april på särskild
blankett.

Investerings- och upprustningsstöd
Syftet med stödet är att ge föreningar med egen, eller på lång sikt
arrenderad anläggning, stöd vid nyanläggningar, om och tillbyggnader eller
reparationer. Stöd söks före investering där föreningen tydligt beskriver vad
som skall göras. Utbetalning sker efter genomförd investering mot
uppvisande av kvitto.
Observera att stödet är tillfälligt och behovsstyrt. Kommunstyrelsen gör en
prövning i varje enskilt fall och utifrån de budgetmedel som finns disponibla.
Föreningen är skyldig att utnyttja statliga stöd när så är möjligt.
Ansökan insändes till Valdemarsviks kommun senast 1 april på särskild
blankett. Efter ansökningstidens utgång, på våren, ges föreningen besked
om bidragets storlek. Kvitton på genomförda investeringar ska vara
inlämnade senast den 1 oktober.
Utbetalning sker året efter.

Ledarutbildningsstöd
Ändamål - Att uppmuntra organisationer, dels att anordna lokala kurser dels
att sända intresserade medlemmar på kurser anordnade av distrikts- eller
riksorganisationer.
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Villkor  Deltagare i ledarutbildningen ska under året fylla lägst 14 år.
 Stöd utgår ej för deltagande i kongresser, förbundsmöten, läger eller
motsvarande.
 Antal ledarutbildningsstöd utgår per organisation och kurs enligt
följande:
1. -300 stödberättigade medlemmar = 3 ledarutb/kurs
2. 301- stödberättigade medlemmar = 4 ledarutb/kurs.
Ansökan insändes till Valdemarsviks kommun senast 1 månad efter
kursens genomförande på särskild blankett. Som bilaga till ansökan ska
alltid kursintyg samt kursprogram bifogas.

Lokalstöd
Till egna eller tillfälligt förhyrda anläggningar och lokaler utgår stöd med 80
% av faktiska kostnader, max 35:-/stödberättigad medlem.
Ändamål - Stödet avser täcka del av organisationens lokalkostnader för
ungdomsverksamhet samt att vara en hjälp till de organisationer som håller
sig med egna eller tillfälligt förhyrda anläggningar och lokaler.
Villkor  Stödet utgår ej för subventionerade kommunala lokaler
 I de stödgrundande kostnaderna kan ingå hyra, el och värme
 Lokalkostnaderna skall alltid styrkas genom intyg av hyresvärd.
Kostnader för egen lokal skall intygas av ordförande
Ansökan insändes till Valdemarsviks kommun senast 1 april på särskild
blankett.

Stöd till Hammarkinds OK´s kartframställning
Stöd utbetalas till Hammarkinds OK årligen för framställning av
orienteringskartor. Stödet utbetalas i samband med att föreningen ansöker
om grundstöd. Föreningen ska till kommunstyrelsen redovisa varje kartas
faktiska framställningskostnad varefter kommunstyrelsen avgör om
ytterligare stöd ska utgå eller om del av utbetalda stöd ska överföras till
nästkommande kartframställning.

Stöd till pensionärs- och handikappföreningar
Ansökan insändes till Valdemarsviks kommun senast 1 april på särskild
blankett.
Härutöver gäller i tillämpliga delar vad som sägs i allmänna
bestämmelserna.
Lokala pensionärs- och handikappföreningar är stödberättigad enligt
bestämmelser oavsett vad som sägs i allmänna bestämmelser beträffande
stödberättigade medlemmars ålder och antal.
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Regionala handikapporganisationer som bedriver verksamhet för
medlemmar bosatta i Valdemarsviks kommun kan hos kommunstyrelsen
ansöka om särskilt stöd. Ansökan insändes till kommunstyrelsen på särskild
blankett.

Stöd till Valdemarsviks Korpen
Ansökan insändes till Valdemarsviks kommun senast 1 april på egen
formulerad blankett.
Valdemarsviks Korpen är även berättigade till ledarutbildningsstöd enligt
gällande regler dock max 3 ledarutbildningsstöd/kurs. Härutöver gäller i
tillämpliga delar vad som sägs i allmänna bestämmelserna.

Stöd till förfogande
Stödet är avsett att utbetalas i de fall kommunstyrelsen finner det angeläget
att stödja verksamhet som faller utanför de ovan angivna stöden. Efter
särskild prövning kan stöd utbetalas till lokal organisation som inte är att
betrakta som ungdomsorganisation.
Ansökan insändes senast 1 april till Valdemarsviks kommun på särskild
blankett. Utbetalning sker året efter.

Utvecklingsstöd för ungdomsprojekt
Stödet kan sökas av föreningar som i projektform planerar bedriva
verksamhet för ungdomar inom något av följande prioriterade områden.
 Öka deltagandet hos ungdomar som står utanför föreningslivet
 Främja aktiviteter som bidrar till en ökad jämställdhet.
 Motverka uppkomsten av främlingsfientlighet och våld
 Öka ungdomars inflytande och delaktighet i föreningslivet
 Öka ungdomars aktiviteter ur ett folkhälsoperspektiv
Ansökan görs på särskild blankett som insändes till Valdemarsviks kommun
senast tre månader innan projektstart. Den förening som söker stöd skall i
ansökan beskriva projektets innehåll samt ekonomiska ramar.
Beslut om stöd fattas av kommunstyrelsen.

Arrangemangsstöd
Arrangemangsstöd kan sökas av föreningar som är godkända enligt
grundreglerna för föreningsstöd men även av andra föreningar,
intressegrupper eller enskild arrangör som är verksamma i Valdemarsviks
kommun för enskilda publika arrangemang (inte enbart för begränsad
grupp, till exempel medlemmar).
För att ansökan ska behandlas ska följande punkter redovisas i ansökan;
 Redogörelse för programmet.
 Tid och plats
 Finansieringsplan (kostnader för program, lokal, annonser,
eventuella biljettintäkter, annat stöd etc.) för arrangemanget.
Ytterligare kompletteringar kan efterfrågas.
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Stöd betalas ut efter programmets genomförande om inte särskilda skäl
föreligger.
Egen formulerad ansökan lämnas in senast en månad före arrangemangets
genomförande.

Helgarrangemang
För helgarrangemang utgår stöd till arrangerande förening för Valborg.
Stöd betalas ut efter programmets genomförande om inte särskilda skäl
föreligger.
Egen formulerad ansökan lämnas in senast en månad före arrangemangets
genomförande.

Övrig information
Investeringsstöd gällande allmänna samlingslokaler kan sökas hos
Boverket. Mer information och blanketter finns på Boverkets webbplats,
www.boverket.se.

Bilagor
Bilaga 1- Föreningsstöd samt driftstöd enligt Policy och riktlinjer för
föreningsstöd i Valdemarsviks kommun KF § 25/18
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