RIKTLINJER FÖR FÖRENINGSBIDRAG
KOMMUNSTYRELSEN
Syftet med föreningsbidrag
Smedjebackens kommun beviljar ekonomiskt stöd till föreningar för att främja det ideella
arbetet som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser.
Årligen avsätter kommunfullmäktige medel att fördelas mellan de föreningar som uppfyller
grundvillkoren. Beslut om föreningsbidrag fattas av berörd nämnd.
Kommunstyrelsen ansvarar för stöd till lokalägande föreningar samt till idrottsföreningar
och övriga föreningar inom området fritid.
Grundvillkor
Föreningen/organisationen ska ha antagna stadgar, styrelse, medlemsmatrikel och
organisationsnummer
Av stadgarna ska framgå att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som
stödjer föreningen syfte.
Föreningen ska bedriva verksamhet i och för medlemmar folkbokförda i Smedjebackens
kommun. När en länsförening bedriver verksamhet i Smedjebackens kommun kan
föreningsbidrag komma ifråga för denna del av verksamheten.
Föreningsbidraget är ett stöd till den mottagande föreningens verksamhet och ska användas
för de ändamål som angetts i ansökan. Redovisning av hur bidraget används sker årligen
genom att bidragsgivaren får föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
I den ekonomiska redovisningen ska det framgå vilka intäkter i form av bidrag/stöd som
föreningen får från andra aktörer, exempelvis landstinget.
Föreningsbidrag ges inte för affärsmässig verksamhet. I de fall föreningen bedriver både
ideell och affärsmässig verksamhet, ska föreningen i sin redovisning till kommunen
särredovisa den ideella verksamheten från vad som är affärsmässigt.
Verksamhetsberättelsen ska vara utformad så att det framgår hur man uppnått de mål och
syften som avsågs med bidragsgivningen.
Föreningens verksamhet skall vara av sådan karaktär att den kan anses ha en positiv betydelse
för kommunens invånare inom de angivna verksamhetsområdena.
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. ( bifogas )

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 handikapporganisationer och organisationer för socialt stöd
för att bland annat hjälpa dessa att genomföra ett viktigt socialt arbete i
Smedjebackens kommun.
 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 skall 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.

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.

