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Stöd till föreningar och arrangemang
i Tanums kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 28 att fastställa nedanstående bidragsnormer för
föreningslivet i Tanums Kommun.

Innehållsförteckning

Sid

Allmänna bestämmelser ....................................................................... 1
Bidrag kan utgå som ........................................................................ 1-2
Särskilda bestämmelser ........................................................................ 2
Startbidrag........................................................................................ 2
Förening med verksamhet för barn & unga..................................... 2-3
Anläggnings- och lokalbidrag – särskilda avtal .............................. 3
Ledarutbildningsbidrag.................................................................... 4
Lokalt aktivitetsbidrag, LOK-stöd................................................... 4-5
Samlingslokalförening ..................................................................... 5-6
Förening med verksamhet för vuxna ............................................... 6
Handikapp- eller pensionärsförening, (LOK-stöd och bidrag HSO) ..... 6-7
Stöd för Arrangemang ..................................................................... 8
TUPP-Tanums Ungdoms Projekt Peng ........................................... 8
Lönebidrag eller annat anställningsstöd .......................................... 9
Övriga bidrag/Investeringar............................................................. 10
Blanketter ............................................................................................... 10

Kontaktuppgifter
Kultur & Fritid

Telefon: 0525 – 18000
Adress:
Tanums kommun
Barn och utbildningsnämnden
Kultur & Fritid
457 82 Tanumshede

Besöksadress:
Kulturhuset Futura
Granvägen 1
45730 Tanumshede
Design av omslag: Björn Kleinhenz
TRYCKT April 2014

1(10)

Allmänna bestämmelser
Kommunalt bidrag eller stöd för arrangemang kan sökas av föreningar och organisationer
vilka skapar respekt för de olika värderingar som präglar den svenska demokratin och där
allmänheten skapas möjligheter att själva ta ansvar för sin verksamhet. För att föreningen
skall komma i fråga för bidrag måste man lämna in en anmälan till föreningsregistret, som
görs på www.tanum.se och kontinuerligt uppdateras av föreningen. Denna anmälan till
kommunens föreningsregister kan man som förening även göra om man endast vill finnas
med i kommunens föreningsregister och då finnas med på www.tanum.se och få
föreningsutskick.
Alkohol och drogpolitiska programmet:


Samtliga föreningar i kommunen som erhåller stöd för ungdomsaktiviteter skall ha
utformat en alkohol- och drogpolicy i syfte att minska alkohol- och
drogkonsumtionen.

En lokal förening/organisation skall ha:










organisationsnummer
sitt säte i Tanums kommun
en målinriktad ideell verksamhet
antagit stadgar som lämnats in till kommunen
uppvisat antalet medlemmar om minst 10 medlemmar som är mantalsskrivna i
Tanums kommun
en vald styrelse
en medlemsavgift med minst 100 kr/år, med undantag av familjemedlemskap (fr.o.m.
år 2015).
bankgiro, plusgiro eller bankkonto.

Föreningen/organisationen vilken har erhållit eller kommer att söka statligt eller kommunalt
anläggningsbidrag skall ha inskrivet i sina stadgar eller i avtal med Tanums kommun att
tillgångarna tillfaller förening/organisation med likvärdig verksamhet eller Tanums kommun
när verksamheten upphör.
Lokala Korpidrottsförbund faller inte under allmänna bestämmelser utan erhåller ett bidrag
som fastställs vid ansökningstillfället mars månad.

Bidrag utgår inte till föreningar eller intresseorganisationer enligt följande:
Föreningar som erhåller bidrag av skattemedel från kyrklig kommun eller annan kommunal
förvaltning. Inte heller till intresseorganisationer såsom fackförening, företagsförening,
villaförening, ekonomisk förening, hyresgästförening och liknande, skol-, student- eller
föräldraförening och inte till partipolitisk organisation, supporter-, kamratförening eller annan
stödförening, som har direkt syfte att stödja annan förening, näringsdrivande ideell förening.

Stöd eller bidrag kan utgå efter ansökan som:







Startbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Lokalt aktivitetsbidrag, LOK-stöd
Grundbidrag
Anläggnings- och lokalbidrag
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Stöd för arrangemang
TUPP – Tanums Ungdoms Projekt Peng
Övrigt bidrag/Investering

Till dessa ansökningar skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning - som
omfattar balansräkning, resultaträkning liksom revisionsberättelse - samt en anmälan till
föreningsregistret. Förening med verksamhet för barn och unga bifogar sin alkohol- och
drogpolicy.
Ansökan om bidrag skickas till Barn och utbildningsnämnden:
Tanums kommun
Barn och utbildningsnämnden
Kultur & Fritid
457 82 Tanumshede

Särskilda bestämmelser
Startbidrag
Syfte:
Bidraget avser att stödja nystartad förening eller förening som legat nere under minst tre år.
Villkor:
Föreningen ska ha funnits och verkat i minst 6 månader.
Föreningen uppfyller villkoren i allmänna bestämmelser och till ansökan bifogas stadgar,
protokoll från första sammanträdet, verksamhetsplan, medlemsförteckning och anmälan till
föreningsregistret.
Bidrag:
Bidrag utgår med 3 000 kronor.
Ansökan sker på blankett ”Startbidrag” och kan sökas under hela året.

Förening med verksamhet för barn och
unga
Grundbidrag
Syfte:
Grundbidraget avser att stödja basarbetet inom föreningen.
Villkor:
Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret
samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Bidraget är grundat på antal medlemmar i åldern 3 till 25 år.
I förening med flera sektioner får samma person endast räknas en gång.
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Bidrag:
Grundbidrag utgår enligt följande:
10 - 50 medlemmar 4 000 kronor
51 - medlemmar 20 kronor/medlem
Ansökan skall baseras på medlemsantalet från 31/12 föregående år.

Anläggnings- och lokalbidrag
Syfte:
Bidrag utgår för täckning av kostnader för egen eller hyrd anläggning/lokal där föreningens
ungdomsverksamhet bedrivs.
Villkor:
Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret
samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Bidraget utbetalas till förening med egen eller hyrd anläggning/lokal efter redovisning av
faktiska kostnader för hyra, el, värme, vatten, renhållning, försäkringar och räntekostnader,
som avser föregående verksamhetsårs anläggnings- och lokalkostnader.
För nyinvestering i anläggning/lokal eller hyrning av ny lokal inkl större underhåll, som kan
påverka föreningens kostnader på något sätt, skall föreningen inhämta barn- och
utbildningsnämndens godkännande, före kontraktsskrivning eller investeringens
genomförande, för att bidrag skall kunna utgå.
Bidrag kan inte sökas för kommunala lokaler med redan subventionerad hyra.
Bidrag:
Anläggnings- och lokalbidrag utgår med högst 70 % av redovisade och godkända kostnader, i
relation till föreningens ungdomsverksamhet.
Ansökan sker på blankett ”förening med verksamhet för barn & unga” senast 31 mars
eller 30 september.

Anläggnings- och lokalbidrag – särskilda avtal
För kommunens föreningar med ”större” anläggningar/ lokaler träffas särskilt avtal med barnoch utbildningsnämnden om stöd, kompletterat med möjlighet för reinvestering. Dessa
föreningar lämnar in en verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse
och en anmälan till föreningsregistret den tidpunkt som överenskommits i avtalet. Bidragets
storlek regleras i ett 2-årigt avtal. Avtalet skall godkännas av barn- och utbildningsnämnden.
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Ledarutbildningsbidrag (Endast förening med verksamhet för barn &
unga)

Syfte:
Bidraget skall ge föreningarna möjlighet till utbildning av blivande ledare och fortbildning av
aktiva ledare.
Villkor:
Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret
samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Bifoga bevis på genomgången kurs,
kvitto på erlagd kursavgift, kursprogram och en deltagarförteckning.
Föreningen, inte den enskilde ledaren, väljer kurser och ansöker om ledarutbildningsbidrag.
Kursdeltagaren skall ha fyllt 13 år.
Bidrag:
Bidrag kan utgå för kursavgift, resa, boende och kurslitteratur/material.
Bidrag utgår inte till kurser som arrangeras tillsammans med Tanums Kommun (barn- och
utbildningsnämnden).
Bidrag utgår maximalt med 5 000 kronor/förening och år.
Förening som redovisat över 300 sammankomster under året för lokalt aktivitetsstöd kan
erhålla ytterligare bidrag motsvarande 15 kr för de sammankomster som överstiger 300.
Maximalt ledarutbildningsbidrag per förening/år i sådana fall är 10 000 kronor.
Ansökan sker på blankett ”ledarutbildningsbidrag” och skall inlämnas av föreningen
inom 30 dagar efter kursens avslutning.

Lokalt Aktivitetsbidrag, LOK-stöd
(Endast förening med verksamhet för barn & unga)

Syfte:
Lokalt aktivitetsbidrag avser att stimulera föreningens aktiviteter bland barn och ungdomar
7–25 år och är anpassat till de statliga riktlinjerna via Riksidrottsförbundet.
Villkor:
Stödberättigad gruppaktivitet
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av
föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare.
Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreniningen.
Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
Bidrag:
Ledar- och deltagarstöd
Förening har rätt till LOK-stöd i form av ledarstöd och deltagarstöd.
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När aktiviteten leds av en ledare erhåller föreningen ett ledarstöd om X (14) kronor. När
aktiviteten leds av två eller flera ledare, och föreningen närvaroregistrerar aktiviteten i
idrottens verksamhetsredovisningssystem, erhåller föreningen ett ledarstöd om Y (2) kronor.
Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs
fyller lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för vilken stöd utgår enligt första stycket, utgår
inte deltagarstöd. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre
åldersgräns.
Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten.
Undantag härifrån gäller för av föreningen i begränsad omfattning genomförd aktivitet i
rekryteringssyfte.
För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om Z (4) kronor. Deltagare får endast ingå i en
gruppaktivitet per veckodag.
Vid tävlingar redovisas varje lag eller deltagare som en grupp av respektive förening under
förutsättning att övriga villkor uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den egna
föreningens deltagare.
Exempel: En sammankomst med fem deltagare på 12 år är berättigad till följande bidrag:
ledarbidrag 14 kr, eventuellt extra ledare (två eller fler) 2 kr och rörligt deltagarbidrag på 4 kr
= totalt 36 kr per ledarstöd och deltagarstöd (tidigare/sammankomst).
Ansökan:
Ansökan görs för anslutna till Riksidrottsförbundet via idrottens datasystem, IdrottOnline.
Detta kommer att samköras med kommunens nya bidragssystem. Innebärande att föreningen
bara behöver ansöka om LOK-stöd via IdrottOnline. Bidraget ska i en flersektionsförening
sökas av huvudföreningen.
LOK-stöd kan tillsvidare även sökas på pappersblankett för förening utanför idrotten.
Ansökningsdatum 25 februari för perioden 1 juli – 31 december och 25 augusti för
perioden 1 januari – 30 juni, årligen.

Bidrag till Samlingslokalförening
Grundbidrag
Syfte:
Att bibehålla naturliga mötesplatser i hela kommunen.
Villkor:
Lokalen ska ägas, arrenderas eller hyras av ideell förening (ex. bygdegårdar,
hembygdsgårdar) samt vara öppen och tillgänglig för föreningslivets möten,
studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsaktivitet eller annan verksamhet.
Föreningen uppfyller villkoren i allmänna bestämmelser. Bifoga verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning och anmälan till föreningsregistret.
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Undantag:
Andelsföreningar är undantaget från kravet på medlemsavgift och antal medlemmar.
Bidrag:
Årligt grundbidrag med 15 000 kronor
Lokalytebidraget är 35 kronor per kvadratmeter för samlingslokalutrymme som utnyttjas i
verksamheten.
Ansökan sker på blankett ”Samlingslokalföreningar” senast den 31 mars eller 30
september.

Förening med verksamhet för vuxna
Grundbidrag
Syfte:
Kommunalt bidrag utgår till Samhällsföreningar, Hembygdsföreningar, Kulturföreningar m.fl.
som bedriver en utåtriktad verksamhet som bidrar till ökad gemenskap och större trivsel för
samhällets och kommunens invånare.

Villkor:
Föreningen uppfyller villkoren i allmänna bestämmelser och lämnar in en
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och anmälan till föreningsregistret.
Föreningen skall tidigare ha beviljats och erhållit startbidrag.
Bidrag:
Bidrag utgår med 3 000 kronor.
Ansökan sker på blankett ”förening med verksamhet för vuxna” senast den 31 mars
eller 30 september.

Bidrag till Handikapp- eller pensionärsförening
Syfte:
Intresseförening som driver frågan om ökad gemenskap och större trivsel för människor med
funktionshinder och för pensionärer.
Villkor:
Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna och lämnar in en
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och en anmälan till föreningsregistret.
För föreningar vars verksamhetsområde omfattar flera kommuner, utgår endast bidrag till de
medlemmar, som är mantalsskrivna i Tanums kommun.
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För handikappföreningar får som medlem endast räknas personer med funktionshinder samt
familjemedlem till medlem, under förutsättning att även denne betalar en medlemsavgift.
Kommunalt föreningsbidrag kan utgå som
 Grundbidrag
 Lokalbidrag
 Verksamhetsbidrag HSO
 Lokalt aktivitetsbidrag för handikappföreningar

Grundbidrag

Bidraget är grundat på antal medlemmar.
Bidrag:
10 - 50 medlemmar 3 000 kronor
51 - medlemmar 20 kronor/medlem

Lokalbidrag

Bidraget utgår med högst 70 % täckning av kostnader för hyrd lokal där regelbunden
föreningsverksamhet pågår.




Vid hyra av ny lokal skall hyreskontraktet vara godkänt av barn- och
utbildningsnämnden för att hyresbidrag skall utgå.
För föreningar vars verksamhetsområde omfattar flera kommuner, utgår endast bidrag
proportionellt i förhållande till antalet bidragsberättigade medlemmar från Tanums
kommun.
Hyresbidrag utgår inte för lokaler som används för verksamhet som är av kommersiell
art.

Ansökan sker på blankett ”Handikapp- & pensionärsförening” senast den 31 mars eller
30 september.

Lokalt aktivitetsbidrag, LOK-stöd, Handikappföreningar
Lokalt aktivitetsbidrag utgår till handikappföreningar efter samma regler som ”förening med
verksamhet för barn och unga”.

Verksamhetsbidrag till HSO
HSO får ett årligt bidrag på 25 000 kronor till sin övergripande verksamhet för
handikappföreningar. Kommunen skall också tillhandahålla kontorslokal till HSO.

8(10)

Stöd för Arrangemang
Syfte:
Arrangörsbidraget avser att ge möjlighet för ideella arrangörer inom kommunen att anordna
arrangemang/aktiviteter och syftar till att främja ett allsidigt och varierat utbud för
kommunens invånare och besökare.
Nya former av arrangemang och konstellationer prioriteras.
Villkor:
Arrangemanget skall vara ideellt och äga rum inom Tanums kommun eller vara ett
samarrangemang mellan flera kommuner och vara offentligt, varmed menas att allmänheten
ges tillträde utan medlemstvång.
Vid lokala samhällsarrangemang med flera samverkande föreningar kan stöd sökas genom en
av dessa för enskild aktivitet som skapar ett mervärde till samhällsarrangemanget.
Stöd för arrangemang i samband med kommersiella aktörer (marknad, köpmannaevent o dyl.)
kan sökas av ideell förening för aktivitet som skapar ett mervärde till arrangemanget/ eventet.
Eventuellt överskott från arrangemanget skall återgå till den ideella verksamheten och
redovisas.
Bidraget söks före arrangemanget.
Senast tre månader efter arrangemanget skall slutredovisning lämnas till barn- och
utbildningsförvaltningen.
I all marknadsföring skall det framgå att Tanum Kultur & Fritid är medarrangör.
Bidrag:
Efter bedömning i mån av utrymme i budget.
Ansökan sker på blankett ”Arrangörsbidrag” senast den 31 mars eller 30 september.

TUPP – Tanums Ungdoms Projekt Peng
Syfte:
Att göra det möjligt för unga människor att själva skapa sin fritid.
”Är du 13 - 25 år? Vill du arrangera ett kultur- eller fritidsevenemang? Behöver du
ekonomiskt stöd eller en vuxen coach för att genomföra din idé eller projekt? Ladda ner
TUPPen, skriv ut och fyll i din ansökan och lämna sedan in den på din fritidsgård eller
bibliotek! Det finns även TUPPar att fylla i om du inte har tillgång till skrivare.”
Ansökan sker på blankett: www.ungitanum.se
Bidrag:
Exempel på ekonomiskt stöd vi erbjuder är lokaler, teknik, marknadsföring, inköp av
material, med mera.
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Lönebidrag eller annat anställningsstöd
Följande riktlinjer gäller för beviljande av lönebidrag.
1. Förening i behov av lönebidragsanställd skall först ha undersökt möjligheten att få

hjälp och stöd för sitt behov av tjänster genom kommunens ”föreningspool” som
administreras genom kommunens Arbetsmarknadsenhet, AME.

2.

Lönebidrag kan beviljas förening efter särskild prövning enligt punkt 1, ovan och som
har sin arbetsplats i Tanums kommun.
Vid beslut tas inte hänsyn till i vilken kommun den anställde är bosatt.

3.

Lönebidraget är kopplat till person.

4.

Förening, som söker lönebidrag för en tjänst som man tidigare erhållit lönebidrag för,
skall prioriteras förutsatt att verksamheten är av den omfattningen att behov finns.
Här görs särskild prövning enligt punkt 1, ovan.
Förening som haft lönebidrag för någon person vars anställning upphört skall göra en
ny ansökan inom 6 månader från den tidigare anställningens upphörande, annars
upphör denna prioritering.

5.

Om budgetläget medger beviljande av lönebidrag för nya tjänster bör hänsyn tas till
föreningens verksamhet och om föreningen redan erhåller lönebidrag för någon tjänst.

6.

Vid beviljande av bidrag till nya lönebidragstjänster skall föreningar som inte tidigare
erhållit lönebidrag erbjudas lönebidrag i första hand.

7.

Föreningen står för en fast del av kostnaden som är 7 %.

8.

Taket för månadslön vid fastställande av lönebidrag följer det statliga.

Ansvarig tjänsteman skall i varje enskilt fall, oavsett beslut från Arbetsförmedlingen,
fatta beslut om huruvida kommunalt bidrag skall utgå.

Annat anställningsstöd
Kan utgå efter särskild prövning och regleras enligt vägledande beslut när stödet aktualiseras.
Vid ansökan om annat anställningsstöd utöver ovanstående lönebidrag beslutar Barn- och
Utbildningsnämnden, BUN i varje enskilt fall.
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Övriga bidrag/Investeringar
Syfte:
Att ge föreningar möjlighet att söka bidrag som inte ryms i föreningsbidragsnormerna i övrigt.
Villkor:
Ansökan ställs i brev till Barn- och utbildningsnämnden och inkommit till kommunen före
30 september.
Föreningen uppfyller allmänna bestämmelser samt uppger totala kostnader liksom egen
insats. Ansökan skall ske före den planerade investeringen har påbörjats.
Bidrag:
Utgår efter nämndens prioritering och bedömning och kan beviljas i mån av utrymme i budget
i slutet av året.

Blanketter

Vi har här gjort en sammanställning av de blanketter som skall användas för att ansöka om
bidrag i vår kommun. Blanketterna, liksom övriga upplysningar får ni från barn- och
utbildningsförvaltningen, Kultur & Fritid och på www.tanum.se
 Startbidrag
 Anmälan till föreningsregistret
 Förening med verksamhet för barn & unga
 Ledarutbildningsbidrag
 Närvarokort för lokalt aktivitetsbidrag, LOK-stöd
 Samlingslokalföreningar
 Handikapp- och pensionärsförening
 Förening med verksamhet för vuxna
 Stöd för arrangemang
 Lönebidrag
 TUPP – Tanums Ungdoms Projekt Peng
_______________________

