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Mål, syften och prioriteringar
Möjligheten till en rik fritid skapas genom samverkan mellan föreningsliv och kommunen.
Syftet med föreningsbidrag är att främja fritidsfostran, skapa trygghet i samhället och värna
de ideella krafterna.
Kulturbidrag
Bidrag prioriteras till föreningar och organisationer som
- främjar verksamhet bland barn och ungdomar inom kommunen
- tillvaratar och skapar mångfald och jämställdhet i kommunen
- erbjuder kultur för personer med funktionsnedsättning och äldre i särskild boendeform
- bevarar och visar på nytänk inom kulturarvet
- gynnar det lokala kulturutbudet.
Som mottagare av kommunens föreningsbidrag är det positivt och fördelaktigt om de
berörda föreningarna planerar att medverka i Hofors kommuns årligen återkommande
kulturvecka.
Fritidsbidrag
Bidrag prioriteras till föreningar och organisationer som främjar verksamhet bland barn och
ungdomar inom kommunen.
Som mottagare av kommunens föreningsbidrag ses det som positivt om föreningen bidrar till
att främja idrottsturismen.
Bidrag till studieförbund
Som mottagare av kommunens föreningsbidrag ska studieförbunden genom sin verksamhet
- främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
- stimulera folkligt förankrad bildnings- och kulturarbete
- ha förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling, kulturarbete och administrativ
verksamhet.
Bidrag till integrationsinsatser
Målet med bidrag till integrationsinsatser är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan
människor och kulturer.

Ansvar och beslut
Det är barn- och utbildningsnämnden (genom delegation till kulturutskott och kulturchef)
som fördelar ekonomiskt stöd till kulturföreningar och studieförbund.
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Det är kommunstyrelsen (genom delegation till arbetsutskott, fritidschef och kommunchef)
som fördelar ekonomiskt stöd till fritidsföreningar, samlingslokaler och integrationsinsatser.

Allmänna villkor
Ansökningar prövas från fall till fall utifrån arten och omfattningen av den verksamhet som
föreningen bedriver inom kommunen.
Föreningar kan söka bidrag individuellt eller gemensamt genom en samarbetsorganisation.
Föreningar får dock inte söka samma bidrag både individuellt och genom samarbetsorganisationen.
Bidrag/arvode till medverkan i kulturarrangemang kan betalas ut om F-skatt sedel finns.
Förening ska
-

vara registrerad, inneha ett organisationsnummer, en styrelse, stadgar, bankgiro eller
plusgiro
vara öppen för allmänheten
utöva regelbunden verksamhet eller arrangera aktiviteter inom Hofors kommun
redovisa minst 15 betalande medlemmar i ålder 7 år och uppåt
bedriva föreningsverksamhet mot barn och ungdomar i en alkohol- och drog/dopingfri miljö
bedriva all verksamhet fri från droger/doping*

* se World Anti-Doping Agencys (WADAs) dopinglista

Ej bidragsberättigad förening
Kulturutskottet och Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att förening ska vara
undantagen från bidrag.
Förening har inte rätt att utan särskild prövning få bidrag från flera kommunala organ för en
och samma verksamhet.
Medlemskap i förening
Storleken på vissa bidrag beräknas utifrån föreningens medlemmar eller utifrån föreningens
deltagande medlemmar. För att räknas som en bidragsberättigad medlem gäller att
medlemmen
-

har fyllt lägst 7 år
har betalt årsavgift eller motsvarande till föreningen
personligt finns med i medlemsmatrikel
har rätt att delta i föreningsarbetet
är bosatt i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.

Person som endast betalar entré-, kurs- eller anmälningsavgift räknas inte som medlem.
4

Studieförbundens förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.

Ansökan och kontaktpersoner
Ansökan görs av föreningens firmatecknare. För studieförbund görs ansökan av avdelningsstyrelsen.
Det finns särskilda blanketter för de olika bidragsformerna. Vissa bidragsformer har ett sista
datum för när ansökan ska vara inne.
Alla uppgifter ska fyllas i och vara korrekta, i annat fall kan ansökan inte behandlas. När
bidrag söks för första gången ska föreningen skicka med gällande stadgar.
Bidragsansökan skickas till:
Hofors kommun
Föreningsbidrag
813 81 Hofors
eller mailas till: foreningsbidrag@hofors.se
Kontakt
Frågor rörande bidrag till kulturföreningar och bidrag till studieförbund:
Kulturchef, telefon vxl 0290-290 00
Frågor rörande bidrag till fritidsföreningar:
Fritidschef, telefon vxl 0290-290 00
Frågor rörande bidrag till samlingslokaler och bidrag till integrationsinsatser:
Nämndsekreterare barn- och utbildningsnämnden, telefon vxl 0290-290 00
Granskning och redovisning
Om Hofors kommun önskar ta del av föreningens/studieförbundets räkenskaper, protokoll
eller andra dokument som krävs inför ansökan så är föreningen skyldig att visa dessa.
Hofors kommun kan begära att föreningen lämnar in en redovisning efter beviljat bidrag.
Utbetalning
Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens angivna bank- eller plusgirokonto.
Utbetalning till studieförbunden sker under januari månad, då ett förskott på 70 % av
föregående års bidrag betalas ut. Slutreglering av årets bidrag sker när kulturutskottets
beslut vunnit laga kraft.

5

HOFORS KOMMUNS OLIKA FÖRENINGSBIDRAG
Grundbidrag
Syftet med bidraget är att ge en ekonomisk grundtrygghet för att kunna bedriva verksamhet
bland yngre medlemmar.
Villkor för beviljande av grundbidrag
 I ansökan ska föreningen ange antalet bidragsberättigade medlemmar.
 Bidraget är 30 kronor per medlem 7-25 år.
 Ansökan ska ha kommit in till Hofors kommun senast två månader efter hållet
årsmöte.

Aktivitetsbidrag
Syftet med bidraget är att stimulera till ökad lokal aktivitet bland barn och ungdom.
Villkor för beviljande av aktivitetsbidrag
 För icke statsbidragsberättigad förening ska ansökan lämnas senast den 30 juni
(för vårens aktivitetstillfällen) respektive senast den 31 december (för höstens
tillfällen). Tillsammans med ansökan skickas kopia på närvarokort.
 För statsbidragsberättigad förening ska ansökan lämnas senast en månad efter
det att föreningen fått statsbidraget. Tillsammans med ansökan skickas
- kopia på ansökan till Riksidrottsförbundet om LOK-stöd
- kopia på beviljat statsbidrag (kontoutdrag).
 Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirklar.
 Kulturutskottet har möjlighet att inom ramen för befintliga anslag prioritera vissa
åldersgrupper vad gäller bidragets storlek per deltagare och sammankomst.

Övrigt bidrag
Syftet med bidraget är att till exempel ge möjlighet att
-

bedriva en verksamhet som uppfyller de politiska målen (se rubriken ”Mål, syften och
prioriteringar”)
starta en ny förening
utveckla något nytt inom föreningen
väcka intresse för fritids- eller kulturområdet
anordna ett event eller arrangemang för att synliggöra föreningen och kommunen
stödja ungdomsverksamhet med särskilt höga kostnader.
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Villkor för beviljande av övrigt bidrag
 Verksamhet/aktivitet ska genomföras i Hofors kommun eller för dess invånare.
 I ansökan ska framgå
- syfte och mål för det ansökan gäller
- om fler aktörer är med och finansierar
- föreningens framtidsplaner
 Med ansökan skickas
- verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
- ekonomisk kostnads- och intäktskalkyl för det ansökan gäller
 Ansökan kan göras när som under året, men den ska lämnas i god tid innan det
man söker bidrag för ska genomföras.

Drift- och hyresbidrag
Syftet med bidraget är att ge stöd för att kunna bedriva verksamhet i egen eller hyrd
anläggning/lokal.
Villkor för beviljande av drift- och hyresbidrag
 Anläggningen/lokalen ska finnas i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
 Anläggningen/lokalen ska utnyttjas av invånare i Hofors kommun.
 Verksamhet som bedrivs i anläggningen/lokalen ska överensstämma med de
villkor som gäller för kommunalt bidrag.
 Bidrag utgår inte för anläggning/lokal som kommunen redan subventionerar
genom exempelvis hyresnedsättning.
 Medel till mindre investeringar (upp till 25 000 kronor enligt 2017 års
bokföringsregler) kan sökas från driftbidraget.
 Bidragsgrundande kostnader för av föreningen ägd fastighet/anläggning
omfattar: räntor, försäkringar, skatt, arrende, värme, vatten, sotning,
sophämtning, vaktmästeri och underhåll (icke standardhöjande åtgärder/
reparationer).
 Bidragsgrundande kostnader för hyrd lokal eller anläggning omfattar vad som
normalt ingår i grundhyra samt värme, el och städning.
 Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens framtidsplaner.
 Med ansökan skickas
- verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
- budget
- eventuell underhållsplan
 Ansökan ska lämnas in senast 31 oktober året innan det år bidraget söks för.

Bidrag till samlingslokaler
Föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler kan söka driftbidrag för dessa.
Syftet med bidraget är att föreningar ska kunna tillhandahålla samlingslokaler för t ex
kulturella aktiviteter, utbildning och privata tillställningar i Hofors kommun.
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Villkor för beviljande av bidrag till samlingslokaler






Bidragsgrundande kostnader omfattar: räntor, försäkringar, skatt, arrende,
värme, vatten, sotning, sophämtning, vaktmästeri och underhåll (icke
standardhöjande åtgärder/reparationer).
Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens framtidsplaner.
Med ansökan skickas
- protokoll från senaste årsmöte
- verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
- budget
- förteckning över tidigare års driftskostnader
- planritning över fastigheten med allmänna samlingslokaler utmärkta
Ansökan ska lämnas in senast 30 april.

Investeringsbidrag
Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som ska göra investeringar (över
25 000 kronor enligt 2017 års bokföringsregler) på den egna anläggningen/lokalen.
Villkor för beviljande av investeringsbidrag
 Anläggningen/lokalen ska ligga i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
 Anläggningen/lokalen ska utnyttjas av medlemmar i Hofors kommun.
 Verksamhetens inriktning ska stämma överens med de regler som gäller för
kommunala bidrag.
 Ansökan ska innehålla
- Investeringsplan
- en beskrivning av föreningens framtidsplaner
 Med ansökan skickas en investerings- och finansieringskalkyl.
 För att erhålla bidrag ska ansökan göras före investering.
 Ansökan om bidrag för större investeringar ska vara inlämnad i mycket god tid
för att kunna behandlas i kommunens budgetberedning.

Bidrag till integrationsinsatser
Syftet med bidraget är att stötta projekt vars mål är att skapa mötesplatser och bygga broar
mellan människor och kulturer.
Villkor för beviljande av bidrag till integrationsinsatser
 I ansökan ska framgå
- syfte/mål med projektet
- hur integrationspengarna ska användas
- om fler aktörer är med och finansierar
 Med ansökan skickas
- verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
- budget för projektet
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Ansökan kan göras när som under året, men ska lämnas i god tid innan projektet
ska genomföras.
Eventuellt överskott från projektet betalas tillbaka till kommunen inom ett halvår
från det att projektet har avslutats.

Bidrag till studieförbund
Syftet med bidraget är att eftersträva en grundtrygghet för studieorganisationens
verksamhet i Hofors kommun. Stödet ger möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds
idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och
kulturverksamhet av god kvalité.
Studieförbunden kan kallas till överläggningar. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna
en lokalt förankrad folkbildningssyn i dialog mellan studieförbunden och kulturpolitiskt
ansvar i kommunen. Vid dessa träffar bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning och
övriga kulturverksamheter, i vilken utsträckning studieförbundens verksamhet
överensstämmer med kommunens ambitioner. Vid dessa träffar ska också studieförbunden
avisera eventuella större planerade förändringar av verksamheten i Hofors kommun.
Villkor för beviljande av bidrag till studieförbund
 Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksam studieförbund vars centrala
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.
 Bidrag från kommunen får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte
eller uppdragsutbildning.
 Med ansökan skickas
- verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
(omfattar avdelningen flera kommuner ska det klart framgå den del som avser
Hofors kommun)
- intyg om studieförbundets verksamhet inom Hofors kommun enligt lista nr: 01,
kommunsammandrag
- förenings- och organisationsuppgifter
- verksamhetsplan med budget
 Ansökan görs av avdelningsstyrelsen och ska vara kommunen tillhanda senast
den 30 april.
 Har studieförbund av någon anledning erhållit för högt bidrag ska bidraget
återbetalas till kommunen.
 Redovisning av studieförbundens verksamheter ska ske varje år dels i skriftlig
form och dels vid dv muntlig träff som kommunen inbjuder till.
Bidraget fördelas i fem bidragsformer. Kulturutskottet fastställer årligen den procentuella
fördelningen för varje bidragsform.
Lokalkostnadsbidrag
Bidraget syftar till att ge studieförbunden viss kostnadstäckning för lokaler inom Hofors
kommun. För att erhålla bidrag för permanenta lokaler ska dessa vara godkända av
kulturutskottet. Bidraget baseras på studieförbundens faktiska lokalkostnader och fördelas
proportionellt i förhållande till de av studieförbunden redovisade kostnader.
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Grundbidrag
Bidraget avser att ge studieförbunden en grundtrygghet. Av det tillgängliga beloppet erhåller
varje studieförbund en andel som motsvarar dess andel av det totala kommunbidraget
föregående år, exkl. ev. projektbidrag.
Volymbidrag
Alla bidragsberättigade verksamhetsformer räknas in i volymbidraget. Fördelningen av
bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsårets statsbidragsberättigade
deltagartimmar.
Målgruppsbidrag
Bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsårets statsbidragsberättigade
deltagartimmar inom följande områden:
Verksamhet för kortutbildade avser deltagartimmarna i huvudämnesgrupperna
matematik/ naturvetenskap, samhällskunskap/ information och språk.
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning och personer med annat
modersmål än svenska avser deltagartimmarna i verksamhet som uppkommit till
följd av särskilda, riktade insatser för rekrytering av deltagare ur dessa målgrupper.
Minst hälften av deltagarna i cirkeln eller gruppen inom övrig folkbildningsverksamheten ska tillhöra någon av målgrupperna.
Ingen målgrupp kan kombineras med någon annan målgrupp.
Stöd till särskilda insatser
Bidraget syftar till att stödja projekt eller försöksverksamhet utanför studieförbundets
normala verksamhet. Stöd till detta kan sökas under pågående verksamhetsår.
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