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Borgholms kommun vill
främja ett gott föreningsliv
Föreningsbidragens syfte är
att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrottsoch fritidslivet och studieförbunden i Borgholms kommun samt
att stärka Borgholms kommun
som varumärke.
Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att skapa
en meningsfull och aktiv fritid för många av kommunens
medborgare, samt att uppfylla

Borgholms kommuns vision
och övergripande mål.
Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda och förnya
föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för
beslutsstruktur samt genom att
fastställa grundläggande kriterier för en enhetlig hantering
av föreningsbidrag i Borgholms
kommun.

Definition av föreningsbidrag
Föreningsbidrag definieras
som en ensidig gåva utan krav
på ekonomisk motprestation.
Det kan jämföras exempelvis
med sponsring, i vilket Borgholms kommun erhåller en
motprestation, vanligtvis marknadsföring, som ska stå i proportion till den lämnade sponsringsersättningen.
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Det finns även övriga samarbeten, exempelvis samarbetsavtal, där Borgholms kommun
har ekonomiskt utbyte med
föreningar och dessa omfattas
inte av denna policy.

Fördelning av bidrag
Kommunstyrelsen fastställer årligen en summa för hur mycket
som ska avsättas till föreningsbidrag under kommande år.
Föreningsbidrag ses som ett
stöd till föreningslivet och innebär inte full kostnadstäckning.
Fördelning av föreningsbidragen beslutas därefter av

kultur- och fritidsutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen, socialnämnden eller Borgholm Energi AB
(sponsring).
Bidrag till samma aktivitet kan
inte sökas från flera instanser
inom kommunen och Borgholm
Energi AB.

Omfattning och beslutsstruktur
Policy för bidrag till föreningar
omfattar alla föreningsbidrag
som beviljas av Borgholms
kommun.
Riktlinjer för föreningsbidrag
utifrån policyn antas av kommunstyrelsen efter samråd
med berörda nämnder. Den
administrativa processen som
fastställs i de kommunövergripande riktlinjerna ska ligga
till grund för nämndernas och
förvaltningarnas arbete.
I de kommunövergripande riktlinjerna utses ansvariga nämn-

der för de olika föreningsbidragen. Ansvarig nämnd beslutar
årligen om bidragsnivåer utifrån beslutad budget. Beslut
om beviljande eller avslag av
föreningsbidrag sker också av
ansvarig nämnd.
Ett väl fungerande föreningsliv
främjar det demokratiska samhället, erbjuder kommunens
medborgare en meningsfull
fritid samt bidrar till inkludering.
En bredd av föreningar är positivt för kommunens invånare
och besökare.
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Därför vill Borgholms kommun
stödja det ideella föreningslivet
genom att årligen dela ut föreningsbidrag.
Föreningsbidragen avser att
stödja föreningarna och bidra
till bra och utvecklande verksamheter som främjar olika
intressen samt ger möjlighet till
social, kulturell och/eller fysisk
utveckling för att främja hälsa
och välbefinnande.
Stödet syftar också till att skapa förutsättningar för bredd
och mångfald inom kultur och
fritid.
Prioriterade målgrupper (utan
inbördes rangordning)
• Barn och unga (upp till 25
år)
• Seniorer (65+)
• Social verksamhet/personer
med behov av särskilt stöd
(funktionsvariation, socialt
stöd, integration).
• Föreningar som anordnar
aktiviteter riktade till en bred
målgrupp.

4

Policy för förenignsbidrag
Borgholms kommun

Föreningsbidrag kan utgå i
form av
• Kontanta bidrag
• Upplåtelse av kommunala
lokaler/anläggningar

För att kunna erhålla föreningsbidrag krävs att föreningen
• Är en ideell förening med en
utsedd styrelse
• Har verksamhet i Borgholms
kommun
• Är demokratiskt uppbyggd
med allmännyttigt syfte och
lagenlig verksamhet, det vill
säga ge alla oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion,
sexuell läggning och funktionsvariation samma rättigheter,skyldigheter och möjligheter
• Är öppen för alla som vill
ansluta sig till föreningen
• Har en ansvarig styrelse och
godkända stadgar
• Lämnar in en kopia av intyg
om organisationsnummer
från Skatteverket vid ansökan.

Vidare krävs att föreningen
• Lämnar följande handlingar
vid ansökan: verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse
samt årsmötesprotokoll.
• Håller en uppdaterad medlemslista med medlemmar
som betalat av föreningen
beslutad medlemsavgift
• Är registrerad i Borgholms
kommuns föreningsregister
http://fri.borgholm.se/forening/
• Håller uppgifterna i föreningsregistret uppdaterade
• Består av minst 10 medlemmar
Föreningsbidrag beviljas inte
till
• Enskilda personer
• Ekonomiska föreningar eller
aktiebolag
• Politiska organisationer
• Fackliga organisationer
• Bostadsrättsföreningar/
samfälligheter
• Religiösa samfund
• Supporterklubbar
• Företagsbaserade korpidrottsföreningar

• Kooperativa föreningar
• Aktiviteter där det förekommer alkoholförtäring
• Läger, utbildningar
• Föreningar som i samverkan
med skolan bedriver verksamhet under skoltid, t.ex.
idrottsklasser
• Kommunens egna verksamheter
Missbruk eller lämnande av
oriktiga uppgifter medför att
föreningen kan stängas av från
bidragsfördelningen. Föreningen kan även bli återbetalningsskyldig.
För aktiviteter och arrangemang där någon form av
kommunalt bidrag utgår ska i
all marknadsföring klart framgå att Borgholms kommun är
medarrangör. Arrangerande
förening/studieförbund ansvarar för allt praktiskt arbete med
arrangemanget, om inte annat
överenskommits.
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