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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision
– Vision 2020.
Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till
verksamheternas förfogande.
Mål och resultat följs upp tre gånger om året – efter april, augusti och december
Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition
i plan- och byggsammanhang eller annat.
Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande
principer.
Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor
bör hanteras och genomföras.

Diarienummer: KFN 2014.0099
Ansvarig enhet: Fritid

Riktlinje - Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället
Alla anställda inom Karlskoga kommun arbetar för dem som lever och verkar i Karlskoga.





Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande
Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld
Vårt arbetssätt präglas av enkelhet
Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn

Ur ”Gemensamma värderingar i Karlskoga kommun”

Omfattning

Vem kan få föreningsstöd - Allmänna
krav
För att en förening ska vara aktuell för
föreningsstöd ska följande allmänna grundvillkor vara uppfyllda:

Karlskoga kommun finner det angeläget att
föreningsstödet/stödet till civilsamhället
används till att
- närma sig kommunens kulturvision
- stärka civilsamhällets möjligheter att
påverka samhällsutvecklingen
- främja barns och ungdomars medverkan i
den demokratiska processen
- skapa positiva fritidsmiljöer
- motverka utslagning, missbruk, brottslighet
och social ensamhet
- främja föreningslivets/civilsamhällets
mångfald i kommunen
- främja jämställdhet
- stimulera engagemang för invandrare och
flyktingar
- motverka rasism och främlingsrädsla
- ge medborgarna goda möjligheter att delta i
och/eller uppleva olika kultur- och fritidsaktiviteter
- höja miljömedvetandet
- utveckla ett tryggt och säkert föreningsliv
- främja folkhälsan.
- främja möjligheter för personer med
funktionsnedsättning att delta i och uppleva
kultur- och fritidsaktiviteter.

Föreningen ska
- ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen,
- bygga på demokratiska grunder och vara
öppen för alla som följer föreningens
stadgar,
- ha minst 10 medlemmar som regelbundet
deltar i föreningens verksamhet. Undantag
kan göras under ett år för förening som
tillfälligt har färre än 10 medlemmar,
- uppfylla de krav som föreningen fastställer
genom sina stadgar och årsmötesbeslut,
- ta ut en egenavgift/medlemsavgift av
medlemmarna,
- ha erhållit ett organisationsnummer från
Skatteverket,
- årligen till kommunen lämna in grunduppgifter om bl a föreningens adress,
kontaktpersoner m m enligt fastställd
blankett,
- bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen
av sina medlemmar samt sitt säte i
Karlskoga.
- den förening som är berättigad till Lokstöd måste söka detta innan ett
kommunalt bidrag kan utgå.

Syfte
Om en förenings verksamhet av kommunen
bedöms som särskilt angelägen kan
föreningen erhålla stöd även om den inte helt
uppfyller nedanstående krav. Denna
bedömning och alla andra beslut om
föreningsstöd som kommunen fattar, görs av
kultur- och föreningsnämnden.
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Vem kan få föreningsstöd - Specifika
krav
Föreningen ska tillhöra någon av följande
grupper:

Vem kan inte få föreningsstöd
Även om man uppfyller både allmänna och
specifika krav innebär det inte med säkerhet
att man erhåller kommunala bidrag.

Barn- och ungdomsförening
Vilket innebär att man har verksamhet för
barn och ungdomar i åldern 0-25 år och som
har sökt LOK-stöd eller motsvarande.

Föreningar kan inte påräkna föreningsstöd om
den tillhör någon av följande kategorier:
– ekonomiska föreningar
– politiska föreningar
– elevföreningar
– stödföreningar (supporterklubbar m fl)
– pensionärsföreningar
– företagsklubbar/föreningar
– riksföreningar
– läns-/ regionföreningar
– nystartade föreningar (kortare tid än 6
månader)
– föräldraföreningar

Etnisk förening
Vilket innebär att man som sin huvudsakliga
verksamhet verkar för nyanländas integration
i det svenska samhället och samtidigt verkar
för bevarande av sina egna kulturtraditioner.
Funktionsnedsattas förening
Vilket innebär att man som sin huvudsakliga
verksamhet stödjer människor med olika
former av funktionsnedsättning.

Kommunen kan besluta att avstänga förening
från kommunalt föreningsstöd, och avtal kan
sägas upp, om medlem i förening eller
föreningen inte följer de regler som är
beslutade av kommunen. Det kan gälla
exempelvis
- droger/doping där medlem uppvisat
positivt dopingprov och föreningen
inte åtgärdar problemet efter
påpekande från kommunen,
- där medlemmar särbehandlas och inte
får delta på lika villkor som övriga
föreningsmedlemmar,
- vid inlämnande av medvetet felaktiga
uppgifter.

Kulturförening
Vilket innebär att man genomför öppna
kulturarrangemang/aktiviteter.
Samlingsförening
Vilket innebär en förening som fungerar som
en paraplyorganisation för andra, bidragsberättigade föreningar.
Social förening
Vilket innebär att man som sin huvudsakliga
verksamhet stödjer människor som har, eller
allvarligt riskerar att få, sociala problem och
som annars kan komma att bli beroende av
stöd från socialtjänstens IFO-verksamhet.
Studieförbund
Vilket innebär att man som en avdelning,
omfattande en eller flera kommuner, bedriver
folkbildningsverksamhet inom Karlskoga
kommun, har en självständig ekonomisk förvaltning och är ansluten till av Folkbildningsrådet eller SISU godkänt studieförbund.
Uppdragsförening
Vilket innebär att man utför ett uppdrag som
kommunen bedömer vara av stort värde och
som kommunen själv har någon form av
ansvar för att det utförs.
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Stödformer
Föreningsstödet, stödet till civilsamhället, ses
ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att stöd
från övriga offentliga myndigheter och
organisationer tas med i bedömningen.
Verksamhetens omfattning och kostnader
bedöms på grundval av verksamhetsplan med
budget, verksamhetsberättelse med
ekonomisk berättelse samt samtal mellan
föreningen och politiker och tjänstemän från
kommunen.

Särskilt bidrag
Särskilt bidrag kan utgå till verksamhet som
inte kan förutses vid den tidpunkt när
överenskommelse görs mellan föreningen och
kommunen och gälla exempelvis
– speciella aktiviteter
– projekt
– inventarier
Ung peng
Ett ekonomiskt bidrag upp till 6 tkr för
arrangemang inom nämndens ansvarsområde.
Bidragsberättigade är ungdomar 13-25 år
bosatta i Karlskoga. Krav på arrangemanget
är att det är drogfritt och i övrigt omfattas av
demokratiska värderingar samt att det skall
genomföras på platser eller i lokaler dit
allmänheten har tillträde. Redovisning ska ske
efter det att arrangemanget har ägt rum och
återbetalning ske om det inte har genomförts.
Kulturarrangemang sker inom ramen för
Regional Ung Peng i Örebro län.

Avtal
Separata avtal skrivs mellan kommunen och
bidragsberättigad förening gällande skötsel/
drift och nyttjanderätt av kommunal
anläggning eller där en bidragsberättigad
förening äger anläggning, och avtalet avser
kommunens rätt att nyttja anläggningen.
Folkbildningsbidrag
Bidrag till studieorganisationer, godkända av
Folkbildningsförbundet eller SISU
Idrottsutbildarna, med verksamhet i
Karlskoga. Inget krav på att huvudorganisationen ska ha sitt säte i Karlskoga.

Vänortsutbyte
Bidragsberättigad förening kan ges ett
ekonomiskt bidrag upp till 6 tkr för
vänortsutbyte. Det gäller både vid resa till
vänort eller som värd för vänortsbesök.
Redovisning ska ske över att besöket har ägt
rum och återbetalning sker om så inte har
skett.

Förlusttäckningsgaranti
En ekonomisk garanti för ett av nämnden
godkänt arrangemang, där en garanti ges för
täckning av eventuell ekonomisk förlust för
arrangören, upp till ett av nämnden angivet
belopp.
Kontantstöd
Föreningar kan söka ekonomiskt bidrag för
egen verksamhet, idéförverkligande,
utbildning m m.
Lokalbidrag
Föreningar kan till en subventionerad kostnad
hyra lokaler av kommunen. Kommunen kan
även subventionera hyran för lokaler som
föreningar hyr av annan hyresvärd. Lokalbidraget gäller för verksamhetsformer såsom
föreningsmöten, kurser, träning, årsmöten,
övriga möten.
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Ansökan
Ansökan om föreningsbidrag görs av
föreningens huvudstyrelse till kommunen på
fastställt formulär på kommunens hemsida
senast den 1 oktober och avser kommande
kalenderår. Ansökan ska för att vara komplett
innehålla
– ansökan om föreningsbidrag (särskild
blankett på kommunens hemsida)
– verksamhetsplan och budget för det år
föreningsstödet avser
– verksamhetsberättelse från senaste
årsmötet
– ekonomisk berättelse från senaste
årsmötet
– revisionsberättelse från senaste
årsmötet.

Granskning av verksamheten
Förening som beviljats och mottager bidrag
medger därigenom att kommunen har rätt att
ta del av föreningens räkenskaper, protokoll
och övriga handlingar, så att dessa kan
granskas på ett sätt som kommunen
bestämmer. Skyddet för den enskildes
personliga integritet får dock aldrig
eftersättas.
Kommunen genomför en årlig revision av ett
antal slumpmässigt utvalda, eller på
förekommen anledning uppmärksammade,
föreningar.

Uppgifter som ligger till grund för ansökan
ska kunna styrkas av föreningen i minst 4 år
efter det år som bidrag utgått.

Överenskommelse om föreningsstöd
Överenskommelse om föreningsstöd ska
dokumenteras med en skriven överenskommelse.

Ansökan om särskilt bidrag, förlusttäckningsgaranti, vänortsutbyte och Ung peng kan
göras när som helst under året. Beslut fattas
på delegation. Besked om Regional Ung peng
erhålls inom femton arbetsdagar från
ansökningsdagen.

Överenskommelsen omfattar vanligtvis ett år
och ska undertecknas av både kommunen och
förening och upprättas i två exemplar, av
vilka parterna tar var sitt. För förening med
anställd personal kan i undantagsfall överenskommelsen avse två år.

Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två
tillfällen: januari och juni. Finns det
omständigheter som pekar på att någon av
ovanstående bestämmelser inte har uppfyllts
kan bidraget hållas inne tills utredning har
skett.

Om en överenskommelse inte kommer till
stånd, kommunen och föreningen är oense om
stödets storlek och/eller innehåll, gäller
kommunens bud. Det går inte att överklaga
kommunens slutliga bud. Målsättningen ska
dock vara att man vid träffen kommer fram
till en överenskommelse som båda parter kan
acceptera.

Förseningsavgift
Komplett ansökan om föreningsstöd
inkommen:
1-7 dagar för sent. Avdrag 10 %
8-14 dagar för sent. Avdrag 50 %

Ansvar för efterlevnad
Kultur- och föreningsnämnden ansvarar för
Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.
Arbetet sker framför allt genom nämndens
bidragsgrupp och handläggs av de
avdelningar inom förvaltningen som har
huvudansvaret för det område som de olika
föreningarna etc verkar inom.

Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp
till förhandling. Kommunen påminner inte om
saknad ansökan.
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