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Bidragsberättigade Föreningar				

Förening och fritidsverksamhet
l

l

l

l

l

l
l
l

Kommunens stöd till föreningarna är ett erkännande av de viktiga samhällsvärden som främjas
av ett varierat, aktivt och demokratiskt föreningsliv:
Föreningarna lämnar väsentliga bidrag till förverkligandet av ett gott liv för invånarna – till att
människor får ökade möjligheter att trivas och utvecklas.
Föreningarna är också till nytta för Ragunda genom att kommunen blir attraktivare att bo i och
flytta till och genom att stärka det sociala kapital som fungerar som ett smörjmedel i demokrati,
samhällsliv och näringsliv.
Föreningarna bidrar till en stärkt folkhälsa genom att stimulera till livslång fysisk, mental,
kulturell och social aktivitet.
Föreningarna har möjlighet att genom sin verksamhet förebygga sociala problem och vara
fostrande.
Föreningarna har möjlighet att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.
Föreningarna har möjlighet att främja integration.
Föreningarna ger människor kunskaper om och erfarenheter av demokratiska arbetsformer.

Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer
Mål och inriktning

Stödja och stimulera idéburna föreningar och ideella organisationer så att dessa engagerar ett
flertal av kommunens invånare och förstärka Ragundas profil som en god fritids- och
kulturkommun.
Med bidrag och egna arrangemang ge kommunens innevånare möjlighet att ta del av ett rikt och
varierat fritids- och kulturutbud, folkbildning och arrangemang.
Riktlinjer/normer

Allmänt
l De kommunala bidragen avser att vare en hjälp till självhjälp. Bidragen ska därför endast utgöra
ett tillskott till föreningens verksamhet.
l Bidragets storlek är beroende av Kommunfullmäktige tilldelade medel för
utvecklingsavdelningens ansvarsområde och av antalet inkomna ansökningar.

Bestämmelser bidragsnormer för föreningar och
studieförbund i Ragunda kommun
Bidragsberättigad förening

Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
Bidragssökande föreningen skall redovisa medlemsantalet i sin ansökan där minst 5 av de
betalande medlemmarna är i åldern 0 till 20 år.
Föreningen skall bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Ragunda
kommun. Uppgiften skall vidimeras av ordförande och revisor.
Förutom ovanstående skall föreningar som bedriver verksamhet med medlemmar i åldern
upp till 20 år:
Bedriva verksamhet som är fri från alkohol, droger och dopingmedel.
Årligen redovisa hur föreningen arbetar med jämställdhet och integration samt drog- och dopingförebyggande arbete. Detta kan skriva in i verksamhetsplanen.
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Ej bidragsberättigad förening

En förening kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:
l Ekonomisk förening
l Politisk förening
l Elevförening
l Föreningar knutna till svenska kyrkan (täcker kostnader via uttaxering)
l Föreningar knutna till svenska försvaret
l Stödföreningar (supporterklubbar m.fl.)
Förening som inte lämnat in föreningsuppgifter inom två år upphör som bidragsberättigad förening.
Medlemskap

För att inräknas som bidragsberättigad medlem i förening enligt dessa normer skall följande
krav vara uppfyllda, för att bidrag skall utgå:
Medlem skall:
l Ha erlagt medlemsavgift (av föreningen fastställd årsavgift)
l Vara ansluten och upptagen i medlemsregistret
Den som erlägger en avgift (entré-, kurs- eller anmälningsavgift etc.) och därmed erhåller
medlemskap av mer tillfällig natur skall ej anses som medlem (t ex bingo, dans etc.).
Granskning av verksamheten

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att medge Ragunda kommun och dess revisorer
rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar för granskning.
Det kommer årligen att genomföras stickprovskontroller av inlämnade uppgifter.
Ansökan om bidrag

Ansökan skall göras av föreningens huvudstyrelse till Ragunda kommun på fastställt
formulär. I samband med ansökan skall följande redovisas:
På årsmötet antagen
l Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
l Ekonomisk redovisning
l Medlemsantal
Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens post- eller bankgiro. Inga former av
kontantutbetalningar beviljas.
Förändring i verksamheten

Föreningen är skyldig att omgående till kommunen anmäla väsentliga förändringar i verksamheten
som påverkar förutsättningarna för erhållna bidrag.
Tolkning

Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bidragsbestämmelser inom
ramen för av kommunfullmäktige årligen anslagna medel.
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Anskaffande av nya lokaler/anläggningar, för vilka föreningen tänker söka bidrag, ska behandlas av
kommunstyrelsen och inkommit till kommunen senast den 30 april före det aktuella bidragsåret.

Bidragsformer
Kommunalt bidrag utgår till ideella föreningar i form av:

Ansökningstider:

  Lokalt aktivitetsstöd
15/8 samt 15/2
Lokalkostnadsbidrag							1/4
Anläggningsbidrag							1/4
Lönebidrag								1/4
Administrationsbidrag						1/4
  100%
löpande
  Bidrag till studieförbund och bildningsorganisationer
mars-april
  Bidrag till kommunstyrelsens förfogande
30/11

Lokalt aktivitetsstöd
Ändamål

Stimulera föreningar till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet bland barn och
ungdom.
Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar kan få aktivitetsstöd. Bidraget kan
utgå både från kommunen och från den riksorganisation som föreningen tillhör. Det kommunala
stödet baserar sig i stort på kriterierna för det statliga stödet, men är generösare på två viktiga
punkter;
l Aktivitetsstödet utgår även till verksamhet som inte tillhör något idrottsförbund.
l Aktivitetsstödet utgår till deltagare upp till 20 år.
I övrigt gäller samma kriterier;
Villkor
l
l
l

l
l

l
l
l

Deltagarna ska vara medlemmar i föreningen och hemmahörande i kommunen.
Minst fem deltagare och en ledare per sammankomst.
Aktiviteten skall pågå minst 60 minuter. Verksamheten kan bedrivas individuellt eller i grupp,
men ska inledas och avslutas med en gemensam, ledarledd samling.
Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och längd.
Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis
danser, bingo och basarer.
Gällande tävlingsarrangemang får den egna föreningens medlemmar tas upp
Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt.
Varje aktivitet får bara rapporteras av en huvudman. Studiecirklar rapporteras normalt av
studieförbunden inom ramen för deras särskilda anslag.

Ansökan om bidraget görs i efterhand två gånger per år, senast den 15 februari och 15 augusti.
De föreningar som söker det statliga stödet kan kopiera sidorna från IdrottOnline, annars är det
kommunens egen blankett som ska användas, den finns på hemsidan.

Bidrag

Utgår efter kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet inkomna
ansökningar. Sista ansökningsdag är 15 augusti samt 15 februari.

5

Lokalkostnadsbidrag
Ändamål

Lokalkostnadsbidraget avser att stödja förening som äger eller svarar för drift och skötsel av
lokal, vilken regelbundet nyttjas för föreningens verksamhet bland sina medlemmar
Villkor

Lokalen skall vara godkänd av kommunstyrelsen som bidragsberättigad lokal. Andra
föreningar skall i mån av utrymme få hyra lokalen om den inte är upptagen av den egna
föreningens verksamhet (eller att det i övrigt bedöms som olämpligt).
Bidrag

Utgår efter kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet inkomna
ansökningar
Sista ansökningsdag är 1 april.

Anläggningsbidrag
Ändamål

Anläggningsbidraget avser att stödja föreningar som äger, eller svarar för drift och skötsel av
anläggning, vilken regelbundet utnyttjas för föreningens verksamhet bland sina medlemmar.
Villkor

Anläggningen skall vara godkänd av kommunstyrelsen som bidragsberättigad anläggning.
Andra föreningar skall i mån av utrymme få hyra anläggningen om den inte är upptagen av
den egna verksamheten (eller att det i övrigt bedöms som olämpligt). Avtal skrivna med
kommunen för att sköta drift av anläggning, berättigar ej till något av nedanstående bidrag
Utgår efter kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet inkomna
ansökningar
Bidrag

Kan utgå enligt följande:
l Slalombacke
25 000
l Ridhus
150 000
l Fritidsgård
15 000
l Motorbana
8 000
l Elljusspår (Stugun, Bispgården) 20 000
l Digitalbiograf
30 000
l Övriga
2 000
Ex. badplatser, mindre isbanor, mindre boll- och tennisplaner, skidspår, etc.
Sista ansökningsdag är 1 april

Skoterleder
Ändamål
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Driftsbidraget avser att täcka del av föreningens årliga kostnader för underhåll av skoterleder.
Investeringsbidraget avser att täcka del av föreningens kostnader i samband med upprättande
av nya leder.

Villkor

Leder bör i första hand upprättas så att skotertrafiken kanaliseras bort från känsliga områden,
för att begränsa störningar på omgivning, bebyggelse, natur och friluftsliv. Skoterleder skall
dras så att säkerheten främjas för skoteråkare och andra som finns på eller intill spåret.
Vid upprättande av skoterled ankommer det på skoterklubbarna att arbeta med följande frågor:
l
l
l

l

Ta initiativ till och ombesörja tillkomsten av skoterleder.
Informera markägare och berörda om föreslagna/tänkta skoterleder.
Till kommunstyrelsen inkomma med skoterledsförslag inritad på karta, där sträckningen i
terrängen framgår tydligt. Föreslagen led skall därefter remitteras till Bygg- och miljönämnden
och till ev samebyar. Vid vissa fall även till berörda sakägare. Efter genomgång av remissvaren
och eventuella korrigeringar skall nyttjanderättsavtal tecknas före beslut om leden skall antas
som bidragsberättigad anläggning av kommunstyrelsen.
Uppgifter om färdigställd led skickar föreningen till länsstyrelsen.

Det ankommer på skoterklubbarna att på av kommunstyrelsen godkända leder stå för följande:
l
l

l

l

Hålla leden uppröjd till en bredd av minst 2 meter.
Se till att leden är uppmärkt/skyltad och underhålls enligt rekommendationer från Ragunda
skoterkommitté.
Bedriva fortlöpande kontroll av och eventuell komplettering av skyltar, särskilt varningsmärken
och ledmarkeringar.
Svara för renhållning efter leden och vid uppställningsplatser.

Bidrag

Driftsbidrag utgå med 2 000 kronor per godkänd mil. Investeringsbidrag kan utgå efter
kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet inkomna ansökningar.
Sista ansökningsdag är 1 april

Lönebidrag till föreningar
Ändamål

Att täcka viss del av ideell förenings lönekostnad för lönebidragsanställd personal.
Villkor

Ragunda kommun ska godkänna lönebidragsanställning innan bidrag kan utgå. Föreningar som
avser att anställa lönebidragsanställd personal ska därför i förväg ta kontakt med kommunen.
Föreningsallianser, flersektionsföreningar eller liknande organisationer där flera verksamheter
samnyttjar en lönebidragstjänst, har företräde när det gäller lönebidrag från kommunen.
Beslut om lönebidrag till förening är tidsbegränsat, och omprövas vid varje ny lönebidragsperiod
som beviljats från arbetsförmedlingen. Bidraget betalas ut 2 gånger per år i efterskott .
Bidrag

Till lönebidragsanställningar inom föreningslivet beviljas med högst 10 % av lönekostnaden inkl.
personalkostnad. Dock max upp till motsvarande kommunal tjänst.
OBS! Procenttalet kan komma att förändras beroende på antalet lönebidragsanställda i föreningstjänst i kommunen i förhållande till kommunens budget.
Ansökan halvårsvis, Med ansökan bifogas verifikat om föreningens lönekostnad.
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100%
Bidraget 100% vill främja kulturaktiviteter och idrottsaktiviteter för unga. Föreningar eller nätverk
av unga mellan 13 och 25 år kan söka. Vi har valt att ge bidraget namnet 100% eftersom
pengarna ska möjliggöra idéer och projekt som kan finnas hos denna grupp och som man till
100% vill genomföra. Tanken är att kunskaper och erfarenheter som görs i dessa projekt ska tas
tillvara, ”återvinnas”, och kunna användas av andra unga i deras projekt.
Vem kan söka?

Föreningar eller nätverk av unga mellan 13 och 25 år (organisationsnummer behövs).
Icke-föreningsanslutna unga kan söka genom annan förening eller organisation.

För vad kan man söka?
l
l
l

Projekt/ aktivitet/arrangörsskap som främjar en meningsfull fritid.
Det skall vara publikt, d.v.s. vara utåtriktat mot andra unga och vara synligt på något sätt.
Det ska äga rum någonstans inom Ragunda Kommun.

100% kan bara sökas en gång för samma projekt. Bidraget kan ej gå till lön eller uppehälle.
Hur mycket kan man söka?

Föreningen eller motsvarande kan söka max 5.000 kronor per projekt. En kalkyl för projektet
behövs där planerade kostnader och intäkter redovisas. En utvärdering skall efter slutförd aktivitet
lämnas in.
En bärande princip för 100% är att kommunen eller annan instans även stöttar aktiviteten.
Ni lämnar in, från kommunen tillhandahållen, ansökningsblankett för bidrag i
god tid före arrangemanget/aktiviteten.
Tolkning

Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bidragsbestämmelser inom
ramen för av kommunfullmäktige årligen anslagna medel.
Löpande ansökningar under året, men minst 1 månad innan tänkt evenemang

Stöd till pensionärs och handikapporganisationer Administrationsbidrag
Syfte

Avser att stödja pensionärs och handikapporganisationer för deras kostnader vad gäller tillexempel
porto, kontorsmaterial, trycksaker och inventarier.
Villkor

Bidraget grundas på redovisat antal medlemmar den 31 december föregående år.
Bidrag

Utgår efter kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet inkomna
ansökningar Med medlem räknas den som är mantalsskriven i Ragunda kommun.
En styrkt medlemsförteckning per den sista december ska medfölja ansökan
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Sista ansökningsdag är 1 april.

Bidrag till studieförbund och bildningsorganisationer
Kommunens kriterier för årliga bidrag till ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete ansluter till de
syften som regeringen lagt fram i Folkbildningspropositionen 2005/06:192.
1. Syftet med anslaget

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva
forma och utveckla sin bildningsverksamhet.
Staten har formulerat studieförbundens uppdrag i fyra syften och sju särskilt viktiga verksamhetsområden. (Förordning om statsbidrag till folkbildningen.)
Kommunen stöder sitt anslag till studieförbunden på samma kriterier.
Ragunda kommuns stöd till studieförbunden har till syfte att:
1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang
att delta i samhällsutvecklingen,
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och
4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för kommunens stöd:
1. Den gemensa mma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen,
2. Det mångkulturella samhällets utmaningar,
3. Den demografiska utmaningen,
4. Det livslånga lärandet,
5. Kulturen,
6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder och
7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.
2. Förutsättningar för anslag

Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala organisation
erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet. Verksamheten i form av studiecirklar, annan
folkbildningsverksamhet och kulturprogram skall vara stadsbidragsberättigad enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt anslag.
Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. Anslaget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och
som vänder sig till kommunens invånare.
3. Samspel och dialog

Kommunen skall ha minst en överläggning med studieförbunden per år där dialog förs om studieförbundens verksamhet.
4. Kommunala anslag

Kommunen fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten.
5. Fördelning av kommunanslag

Det totala anslaget delas i tre delar enligt nedan:
l Grundanslag – omfördelas årligen beräknat på totalt utbetalt kommunbidrag föregående år.
l Verksamhetsrelaterat anslag – omfördelas årligen. 70 procent av det verksamhetsrelaterade
anslaget fördelas utifrån studietimmar i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och
kulturprogram (kulturprogram har värdet 9 studietimmar). 30 procent av det verksamhetsrelaterade anslaget fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildnings
verksamhet.
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l

Förstärkningsanslag – ofördelas årligen enligt av kommunen i samråd med studieförbunden fast
ställda kriterier. (Kriterierna fastställs för en tid av minst tre år.)

Fördelningen av ramanslaget mellan ovanstående anslagsformer beslutas av kommunen i samråd
med studieförbunden.
6. Redovisning och utvärdering

Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form dels muntligt vid träffar som
kommunen inbjuder till. Om studieförbundsavdelningen omfattar flera kommuner skall det av
redovisningen till kommunen klart framgå den del som avser verksamhet och ekonomi inom
kommunen.
Det åligger varje studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunala anslag att till
kommunen årligen:
l Senast den 1 maj lämna in ansökan för kommande år med arbets-/verksamhetsplan för
planerad verksamhet innevarande år
l Senast den 1 maj lämna in verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och kommunintyg
för genomförd verksamhet föregående år.
Verksamheten skall klart kunna följas från plan till genomförd verksamhet med utvärdering.
Studieförbund som ej uppfyller ovanstående avstår från sin del av anslaget innevarande år.
Denna del fördelas mellan övriga studieförbund efter den 1 maj.
7. Kontroll

Bidragsmottagande studieförbund har, om kommunen så önskar, skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning.

Bidrag till kommunstyrelsens förfogande
Syfte

Bidraget är ett komplement till övriga bidragsformer och kan i vissa fall utgå utan att speciella
villkor eller bestämmelser föreskrivits.
Kommunen har i sin målsättning uttalat att man ska prioritera verksamhet som barn och ungdom,
samt pensionärer och handikappade.
Villkor

Verksamheten eller investeringen ska av kommunen bedömas vara av sådan vikt att bidrag ska
utgå. Bidrag till kan beviljas förening/organisation/företag som:
l Har sin huvudsakliga verksamhet inom Ragunda kommun
l Bedriver verksamhet som är öppen för alla
l Lämnar in, från kommunen tillhandahållen, ansökningsblankett fram till november innevarande
år och som skall avse kostnader för kommande år
l Har en tydlig budget där annan medfinansiering alltid skall finnas med.
l Kan ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för
granskning på det sätt som kommunen bestämmer
l Arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald
Bidrag

Utgår efter kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet inkomna
ansökningar
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Sista ansökningsdag är 30 november

Bidragsberättigade Föreningar per den 1 maj 2013
Pensionärs och handikappföreningar

Administrationsbidrag, lokalkostnadsbidrag
De handikappades riksförbund
PRO Stugun
PRO Fors
Reumatikerna Ragunda
Stuguns, Borgvattnets SPF
PRO Ragunda
Hörselfrämjandet
SPF Östjämtland
Hjärt & Lung Östra Jämtland

Föreningar med ungdomsverksamhet

Aktivitetsstöd
Stuguns Bollklubb
Ragunda Bollklubb
Hammarstrands Cross och Enduro Club
EFS
Ragunda Basket
Ridklubben Östjämten
Bispgårdens IF
Stuguns SK
Hammarstrands Scoutkår
Ragunda gymnastikförening

Byföreningar, bygdegårdar, klubbstugor

Lokalkostnadsbidrag Anläggningsbidrag
Skyttmons bygdegårdsförening
Mårdsjöns IF Klubbhus
Ängegård Byggnadsförening
Strömsnäs Föreningshus
Överammer Folketshus
Stuguns Snöskoterklubb, Klubbhus
Intresseföreningen Baracken
Näsets Bygdegårdsförening
Krångede, Döviken Byförening Gammelskolan
Köttsjön Folkets Hus Byggnadsförening
Bygdeföreningen Terrassen
Uttaberget Byförening Liens skola
Ragunda Brukshundsklubb, Klubbhus
stuguns SK, Gjurdstugan
Bomsunds Byförening, Lokalen Bomsund
Utanede Byggnadsförening
Höggårdens Bygdegårdsförening
Krokvågs byförening, skolan
Högforsen, klubbhus
Hammarstrands Dart
IOGT-NTO föreningen-522  Välkommen till frihet
Fors hembygdsförening
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forts. Bidragsberättigade Föreningar per den 1 maj 2013

Skoterklubbar

Ledbidrag
Stuguns SSK
Fors SSK
Ragunda SSK
Österede, Västerede SSK
Selsådalens SSK
Övriga som får anläggningsbidrag

OK Forsarna
Stuguns Alpina
Mjösjöns Sportstugeförening
Kyrkslättens byförening
Ragunda samhällsförening
Högforsens Fritids IF
Överammers IF

