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Riktlinjer föreningsbidrag kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 § 5 om riktlinjer för
föreningsbidrag.
Fritidschefen har kompletterat riktlinjerna med ett antal kriterier för att
minska oklarheter vid framtida bedömningar av vilka som har rätt till
föreningsbidrag från kommunstyrelsen.
Kriterier
För att få söka bidrag krävs att föreningen har en inriktning i linje med
kommunens aktiva förhållningssätt i frågor som jämställdhet, integration,
insatser mot främlingsfientlighet, våld och diskriminering samt droger.
Föreningen ska följa kommunens policy gällande dopingfria
idrottsanläggningar inom Smedjebackens kommun.
Mål
Genom föreningsbidragen vill kommunen bidra till att föreningslivet får ett
ekonomiskt stöd för sin verksamhet.
Föreningsstödet ska:
Stödja ideella barn- och ungdomsorganisationer för att skapa en
meningsfull fritid för barn och ungdom i Smedjebackens kommun.
Stödja ideellt arbetande organisationer som gör ett viktigt socialt
arbete.
Stödja organisationer som i övrigt gör en samhällsnyttig insats i
Smedjebackens kommun.
Användas för att skapa förutsättningar för och stimulera till ett rikt och
varierat föreningsliv där alla människor ska kunna erbjudas
möjligheter till medverkan efter förmåga och intresse.
Användas till att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen.
Används till att stimulera de föreningar som har idéer om nya
verksamhets- former med avsikten att öka medlemsaktiviteten.
Främja tillgång till samlingslokaler i kommunen.
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Forts.
Verksamheter som prioriteras i bidragsgivandet:
Föreningar som bedriver en verksamhet vilket gör att fritidsliv blir
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.
Föreningar som bedriver en verksamhet för barn och ungdom upp
till 20 års ålder.
Föreningar med höga ambitioner att utveckla gott ledarskap,
kamratskap och jämställdhet.
Föreningar som bedriver ett målinriktat arbete för att främja
integration.
Föreningar som vid anmodan deltar i samrådsmöten med
kommunen.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna fritidschefens förslag till riktlinjer för föreningsbidrag från
kommunstyrelsen.
____
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna fritidschefens förslag till riktlinjer för föreningsbidrag från
kommunstyrelsen.
_____
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