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§ 37 Bidragsnormer, föreningsbidrag 2015
Dnr 2015 ANN0099

Sammanfattning
Arbets- och näringslivskontoret har fått i uppdrag att göra en översyn av bidragsnormerna i
samband med samordningen av kulturbidrag och kontorets övriga föreningsbidrag. I
förslaget ligger att nämndens bidragsnormer samlas i ett dokument där de övergripande
reglerna ”Allmänna bestämmelser” ligger först och är grundläggande för att en förening ska
kunna bli beviljade något av bidragen. Under respektive rubrik i bidragsnormerna finns mer
specifika regler och kriterier som är gällande för varje enskilt bidrag. Utöver redaktionella
ändringar och förtydliganden i dokumentet föreslås följande ändringar och tillägg:
Allmänna bestämmelser
Under punkt 4, begär man att medlemmarna i respektive förening ska betala en skälig
medlemsavgift. Med en avgift kopplat till medlemskapet blir det tydligt om vad som krävs
för ett medlemskap. Detta har varit ett krav tidigare men inte legat under allmänna
bestämmelser. Punkterna 7, 8 och 9, låg tidigare under bidraget Lokalt aktivitetsstöd, men
har nu flyttats till allmänna bestämmelser för att gälla samtliga bidrag. Detta ger en tydlighet
mot föreningarna, och minskar risken för att enskilda ansökningar behöver prövas av
nämnden på grund av att man inte hållit sig till gällande ansökningstider. Kontoret föreslår
även att samtliga föreningar ska lämna in en alkohol- och drogpolicy, tidigare krävdes
endast en alkoholpolicy. I denna policy ingår även doping.
Lokal- och anläggningsbidrag
Under stödberättigad förening, är åldersgruppen borttagen, då det även möjliggör för
föreningar som saknar ungdomsverksamhet, att söka bidraget. Tiden som kontoret har på sig
att betala ut bidraget är förlängd med en månad.
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Beslut om utökad åldersgrupp togs av Arbets- och näringslivsnämnden 2014. Åldersgruppen
utökades då från 7-25 år, och för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre
åldersgräns.
Ledarutbildningsbidrag
För att föreningen ska bli beviljad ledarutbildningsbidrag ska föreningen ha minst 10
medlemmar i åldersgruppen 7-25 år. Tidigare var åldersgruppen 7-20 år för detta bidrag.
Tidigare kunde bidrag till ledarutbildning utgå med maximalt 150 kr per dag och deltagare
samt 1200 kr per deltagare och kurs. I förlaget ligger att det maximalt ska betalas ut 2500 kr
per deltagare och kurs istället, och inget maxbelopp per dag. Ersättning för resor 75 öre/km
och förlorad arbetsförtjänst maximalt 150 kr/dag är borttagen. Kontoret vill kräva in
verifikation på kursintyg samt betald kursavgift av föreningen. Tidigare krävdes endast
verifikation på kursintyg.
Startbidrag
I förslaget ligger att höja beloppet från 500 kr till 1500 kr. Kontoret föreslår även att krav
ska ställas på att föreningen ska bedriva en regelbunden och organiserad verksamhet under
en period på sex månader. Tidigare ställdes endast kravet på att föreningen skulle ha verkat i
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sex månader. Genom att ta bort kravet på att kunna redovisa minst 10 medlemmar i åldern
7-20 år så möjliggörs det även för föreningar som saknar ungdomsverksamhet att söka
bidraget. Vid ansökan ska protokoll från bildande möte, stadgar, presentation av föreningens
syfte och verksamhet, samt en verksamhetsberättelse om vad som gjorts sedan föreningen
bildades bifogas.
Investeringsbidrag till idrottsföreningar
Bidraget utgår endast till föreningar med minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år. Det
förtydligas även att bidraget är riktat till idrottsföreningar med föreningsägda anläggningar.
I förslaget ligger även att ta bort kravet om att bidraget endast beviljas med maximalt 75 %
av verkligen kostnad inklusive eget arbete.
Kulturbidrag
I förslaget är att normer för kulturbidrag numera ska ingå i bidragsnormer för föreningar.
Detta innebär att ”Allmänna bestämmelser” även gäller kulturbidragen. Bidraget kan sökas
av föreningar/organisationer med kulturellt syfte som bedriver regelbunden, planerad,
utåtriktad kulturverksamhet. Bidraget storlek grundas på den verksamhet-/aktivitetsplan som
föreningen presenterar och antal arrangemang som föreningen kommer att genomföra
nästkommande år. Dessa förutsättningar för att få bidrag utbetalt är mer tydliga och
konkreta än tidigare. I förslaget ligger även att verksamheter som engagerar och/eller riktar
sig till barn och ungdomar och verksamheter som underlättar jämställdhet och integration i
samhället ska prioriteras. Aktiviteterna ska vara öppna för allmänheten som informeras
genom annonsering eller på annat sätt. Utbetalning ska ske i januari månad. Sista
ansökningsdag är 30 september.
Bidrag till samlinglokaler
Beslut om bidragsnormer för samlingslokaler är redan antaget i KF 2015-03-26. Det som
har tillkommit sedan dess är ett förtydligande av vad ett arrangemang innebär. Med
arrangemang menas de tillfällen då samlingslokalen nyttjas utöver föreningens interna
möten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Grähs/Josefine Eirefelt, 2015-03-24
Bidragsnormer Antagen av KF 2010-06-29
Förslag till nya Bidragsnormer 2015
Bidragsnormer Kulturföreningar Hylte kommun 2008-10-02

Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Bidragsnormer för
föreningsbidrag. Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att arrangemang beträffande
bidrag till samlingslokaler innebär de tillfällen då samlingslokalen nyttjas utöver
föreningens interna möten.

Forts. § 37

HYLTE KOMMUN
Arbets- och näringslivsnämndens
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-08

3 (3)

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar om en ändring i förslaget till bidragsnormer:
Reglerna för politiska ungdomsorganisationer under rubriken ”Allmänna bestämmelser” ska
gälla under förutsättning att de deltagit i svenska allmänna val till kommunfullmäktige i
Hylte. I övrigt föreslår arbets- och näringslivsnämnden kommunfullmäktige att anta
Bidragsnormer för föreningsbidrag.
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att arrangemang beträffande bidrag till
samlingslokaler innebär de tillfällen då samlingslokalen nyttjas utöver föreningens interna
möten.

