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1 Ånge kommuns mål för bidrag till föreningslivet
Målet med bidragen till föreningslivet är att;
• Medverka till det goda livet, ge goda förutsättningar till medborgare
för idrott, kunskap, kultur, friluftsliv, motion och möten mellan
människor.
•

Medverka till demokrati, mångfald, jämställdhet och främja
folkhälsoarbetet i kommunen.

Kommunstyrelsen mål är att genom olika insatser stödja utvecklingsarbetet
inom föreningslivet. Barn och ungdomsverksamhet ska alltid prioriteras.

2

Allmänna krav för föreningsbidrag

Ånge kommun kan inom ramen för budget bevilja bidrag till ideella
föreningar och organisationer vars aktiviteter bidrar till samhällets nytta och
utveckling. Bidrag avser att vara en hjälp till självhjälp.
Barn och ungdomsverksamhet prioriteras.
Föreningen ska ha sin verksamhet och adress inom Ånge kommun samt ha
registrerat bank- eller plusgirokonto och organisationsnummer.
Föreningen ska ha en öppen och demokratisk föreningsordning med stadgar
och vald styrelse samt vara minst 10 medlemmar. Med medlem menas att
hen betalat den avgift som föreningen fastställd på senaste årsmötet.
För att vara bidragsberättigad ska föreningen vara öppen för alla oavsett kön,
ålder, religion, psykiska och fysiska förutsättningar, sexuell läggning och
samhällsgrupp.
Föreningen har skyldighet att bifoga ansökan med senaste verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och
årsmötesprotokoll.
Föreningen ska på uppmaning visa fler handlingar om det anses nödvändigt
inför beslut.
För bidragsansökan ansvarar föreningens firmatecknare (två personer) och
försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga.
För ändamål som föreningen beviljats eller kommer att beviljas från annat
kommunalt organ eller organisation utgår inte motsvarande från Ånge
kommun.

Bidrag och riktlinjer

Sida

5(17)

Ånge kommun

Datum

2019-11-25

Kommunstyrelsen äger rätt att inom budgetramen göra justeringar av
bidragsbelopp.
Oriktiga uppgifter i ansökan eller felaktig användning av bidraget medför
återbetalningsskyldighet.
Komplett ansökan ska vara Ånge kommun tillhanda senast den dagen som
respektive bidrag har angivet som sista ansökningsdag. För sen inkommen
ansökan ger inte rätt till bidrag.

3 Bidrag till föreningar och organisationer verksamma
i Ånge kommun
För att få kommunala bidrag för barn och ungdomsverksamhet ska
föreningen/organisationen genomföra utbildningen Trygga ungdomsmiljöer
och arbeta fram en egen handlingsplan som ger föreningen kunskap för att
upptäcka och motverka diskriminering och kränkande behandling mot barn.
All verksamhet där barn och ungdomar deltar ska vara drogfri. Mer
information om Trygga ungdomsmiljöer finns att läsa på kommunens
webbplats: www.ange.se
Kultur
Verksamhetsbidrag kulturförening, verksamhetsbidrag studieförbund.
Anläggningsbidrag till hembygdsföreningar och hyresbidrag till
ungdomsföreningar som bedriver kulturverksamhet.
Fritid - Barn och ungdomsverksamhet
Utvecklingsenheten kultur och fritid kan inom ramen för budget pröva och
bevilja bidrag till ungdomsföreningar, som bedriver regelbunden verksamhet
– genom startbidrag, aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag till föreningen.
Fritid – övriga bidrag
Övriga bidrag för personer med funktionsnedsättning, pensionärsföreningar
samt samlingslokaler på orter som är godkända i en samlingslokalutredning.
Riktade bidrag till verksamhetsutveckling, förbättringsarbeten, inköp som
bedöms som angeläget för föreningens verksamhet eller för kommunens
föreningsliv.
Arrangemang och medfinansiering
Ånge kommuns logotype ska alltid finnas med i föreningens annonser och
tryckt material om arrangemanget har medfinansierats av Ånge kommun.
Kommunstyrelsens oförutsedda
Kommunstyrelsen kan inom budget ge bidrag till ideella föreningar och
organisationer för arrangemang eller projekt.
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4 Att ansöka om bidrag hos Ånge kommun
Datum för bidragsansökningar - Fritid och kultur
Verksamhetsbidrag Studieförbund
1 maj
Verksamhetsbidrag Kulturföreningar
1 december
Anläggningsbidrag
1 december
Samlingslokalsbidrag
1 december
Bidrag förening funktionsnedsatta
1 december
Pensionärsföreningar
1 december
Riktat bidrag
1 december, 25 augusti
Lokalt aktivitetsbidrag
25 februari, 25 augusti
Startbidrag
Hela året
Jubileumsbidrag
Hela året
Kommunstyrelsens oförutsedda
31 mars, 30 september
Handlingar som ska bifogas ansökan
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokoll
Revisionsberättelse
Handlingsplan för Trygga ungdomsmiljöer, om planen är reviderad, för
föreningar som söker stöd för barn och ungdomsverksamhet.
Kommunintyget ska bifogas ansökan för bidrag till studieförbund.
Kommunintyg är ett utdrag från SCB-statistiken som visar vad varje
studieförbund haft för verksamhet i siffror. Intyget ska vara underskrivet.
E-tjänster och blanketter
Ansökan kan göras via e-tjänst eller blankett från kommunens webbplats
www.ange.se/foreningsbidrag
Bygdeavgiftsmedel söks hos länsstyrelsen 15 februari, 15 augusti
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Undertecknad blankett skickas till Ånge kommun med post eller lämnas in
till kommunens Information.
Postadress
Ånge kommun
Fritidsenheten
841 81 Ånge

Besöksadress
Torggatan 10 Ånge

Kontakt för frågor
E-post: ange@ange.se
Webbplats: www.ange.se/foreningsbidrag
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5 Lokalt aktivitetsbidrag
Bidraget avser att stödja föreningens verksamhet och utgör ett grundbidrag
för att täcka kostnader för administration, lokaler, ledare, läger, utbildning
och resekostnader.
Bidragets belopp är 50:-/sammankomst.
Bidragsberättigade ålder för deltagare är 7-25 år. Ingen övre åldersgräns för
ledare eller deltagare i handikappidrott.
Sammankomstens deltagare måste vara minst 3 stycken utöver ledare. Även
ledaren i åldern 13-25 år är bidragsberättigad. Bidraget utgår enligt samma
bestämmelser som för Riksidrottsförbundets statliga Lokala aktivitetsstöd
med tillägg att aktivitetsstödet även utgår till verksamhet som inte tillhör
något idrottsförbund.
Redovisningsperioder är 1 januari - 30 juni och 1 juli -31 december. När en
redovisningsperiod är slut samlar föreningen in alla närvarokort och fyller i
uppgifter om närvaron på kommunens e-tjänst eller blankett. Närvarokort
och regler finns att hämta på webbplats: www.rf.se/bidragochstod/lok-stod
De som redovisar till Riksidrottsförbundet kan bifoga en kopia av ansökan
för det statliga aktivitetsstödet.
Reviderad handlingsplan för Trygga ungdomsmiljöer eller en enkel
beskrivning på ansökningsblanketten ska bifogas ansökan 25 februari:

6 Stimulansbidrag via lokalt aktivitetsbidrag
Bidraget ges som ett extra stimulansbidrag till de föreningar som har mer än
100 sammankomster redovisade för Lokalt aktivitetsbidrag.
Perioden för antalet sammankomster baseras på föregående årsperiod från 1
juli–30 juni. Bidraget betalas ut i samband med Lokalt aktivitetsbidrag med
sista ansökningsdag 25 februari.
Sammankomster
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-----
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7 Startbidrag
Belopp: 2 500 kronor till nystartad förening för barn och ungdomsverksamhet.
Föreningen skall bifoga stadgar, protokoll från konstituerade möte samt en
verksamhetsbeskrivning.
Bidraget betalas ut i två steg.
Föreningen erhåller 1 250 kronor vid starten och resterande 1 250 kronor
erhålls när föreningen har redovisat verksamhet till kommunen genom att
söka Lokalt aktivitetsstöd eller redovisar aktiviteter för barn och ungdomar
på annat sätt till kommunen, t ex genom kopia på aktiviteter för barn och
ungdomar på aktivitetsrapporter till studieförbund eller dylikt.

8 Anläggningsbidrag
Anläggningsbidraget gäller för kommande år.
Kategori A
Anläggningsbidrag för föreningsägd anläggning som bedriver barn och
ungdomsverksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan bevilja en
förening bidrag även om de inte har 30 sammankomster om anläggningen
har ett stort allmänt intresse samt anses främja folkhälsan.
Kategori B
Hyresbidrag till lokaler för barn och ungdomar. Hyresbidrag är ett årligt
bidrag till förening som bedriver barn och ungdomsverksamhet. Hyresbidrag
kan utgå i de fall som kommunen inte har möjlighet att tillhandahålla eller
erbjuda lokaler som passar för föreningens verksamhet.
Kategori C
Skötselavtal för förening som genom avtal sköter en kommunägd fritid eller
kulturanläggning.
Kategori D
Hembygdsföreningsbidrag. Bidrag till föreningens driftkostnader av
anläggningen. Bidraget får högst motsvara föreningens driftunderskott på
anläggningen.
Bidragens storlek klassificeras i olika grupper.
Kategori A Föreningsägd anläggning.
Bidraget avser att till viss del täcka kostnader för drift och underhåll av
föreningsägda anläggningar och är beroende av art, storlek och driftkostnad.
För att vara berättigad till anläggningsbidrag måste föreningen redovisa
minst 30 sammankomster/år för barn och ungdomar med ansökan och
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beviljat Lokalt aktivitetsstöd, eller redovisar aktiviteter för barn och
ungdomar på annat sätt till kommunen, t ex genom kopia på aktivitetsrapporter till studieförbund eller dylikt.
Krav på 30 sammankomster/år är grundregeln. Förutom 30 sammankomster
ska folkhälsoaspekten läggas in i beslutet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kan bevilja en förening bidrag även om de
inte har 30 sammankomster om anläggningen har ett stort allmänt intresse
samt anses främja folkhälsan.
Perioden för antalet sammankomster baseras på föregående årsperiod från 1
juli–30 juni.
Bidragsbeloppet fastställs efter varje års budgetramar.
Om aktiviteterna har minskat eller det inte längre finns verksamhet på
delar av anläggningen kallar Fritidsenheten föreningen för enskilda
diskussioner om driftkostnader och bidragets storlek.
Anläggningarna besiktigas med jämna mellanrum av Fritidsenheten.
Nya anläggningar och tillbyggnad av anläggningar måste alltid prövas av
kommunstyrelsens arbetsutskott innan anläggningsbidrag betalas.
Kategori B Hyresbidrag till lokaler för barn och ungdomar
Ånge kommun har som mål att ge goda förutsättningar till både kultur och
idrottsverksamhet för barn och ungdomar.
Hyresbidrag kan utgå i de fall där kommunen inte har möjlighet att
tillhandahålla eller erbjuda lokaler som passar för föreningens verksamhet.
Hyresbidrag är ett årligt bidrag till förening som bedriver barn och
ungdomsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
För att vara berättigad till hyresbidraget måste föreningen redovisa minst 30
sammankomster/år för barn och ungdomar genom ansökan och beviljat
Lokalt aktivitetsstöd eller redovisar aktiviteter på annat sätt till kommunen
genom kopia på aktivitetsrapport till studieförbund eller dylikt. Perioden för
antalet sammankomster baseras på föregående årsperiod från 1 juli–30 juni.
Föreningen ska kunna visa hyreskontrakt och kostnader för den hyrda
lokalen. Föreningens intäkter ska redovisas.
Bidragsbeloppet fastställs av Kommunstyrelsens arbetsutskott efter
förhandling mellan parterna.
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Kategori C Skötselavtal
Till förening som genom avtal sköter en kommunägd fritid eller kulturanläggning.
Kategori D Hembygdsföreningsbidrag
Bidrag till föreningens driftkostnader av anläggningen. Bidraget får högst
motsvara föreningens driftunderskott på anläggningen.

9 Anläggningarna klassificeras i 9 olika grupper
Kommunen äger rätt att justera beloppet om aktiviteterna minskar eller det
inte längre bedrivs verksamhet på delar av anläggningen. Bidraget fastställs
efter varje års budgetramar.
Nuvarande nivå utifrån budget 2019.
1. 500 000

Ridanläggning.

2. 100 000

Fotbollsplan 100x60 godkända för seriespel. 7 mannaplan.
Omklädningsrum/samlingssal/kansli.

3. 85 000

Fotbollsplan. 100x60 Omklädningsrum mindre samlingslokal.

4. 50 000

Elljusspår med omklädningsrum/samlingslokal.
Judoanläggning (dojo).

5. 40 000

Fotbollsplan.100x60. Omklädningsrum.

6. 25 000

Elljusspår.
Multiarena.
Fotbollsplan 100x60.

7. 15 000

Isbana med sarg, belysning, omklädningsrum.
Skytteanläggning.
Tennisbana.
Utflyktsstuga.
Flygsportanläggning.
Hundsportanläggning.

8. 10 000

Mindre anläggningar.
Skötsel av badplats.
Motocrossanläggning.
Hembygdsgård.

9.

Hyresbidrag. Summan fastställs av kommunstyrelsen.
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10 Riktat bidrag
Stöd till förbättringsarbeten och till inköp av utrustning som bedöms som
angelägna för föreningens verksamhet eller för kommunens föreningsliv.
Verksamhetsutveckling för föreningen.
Bidrag kan sökas för kringkostnader av föreningar för att rekrytera fler tjejer
respektive fler killar till verksamheten.
I första hand prioriteras föreningar som har barn och ungdomsverksamhet,
som har sökt och beviljats Lokalt aktivitetsstöd eller redovisar aktiviteter på
annat sätt till kommunen, t ex genom kopia på aktivitetsrapport till
studieförbund eller dylikt.
Innan det beviljade bidraget betalas ut ska föreningen redovisa kostnaden för
ändamålet med bifogad sammanställning med underskrift av ordförande och
kassör samt kopior på faktura och betalningskvittens.

11 Bidrag till förening för funktionshindrade
Bidrag utgår till föreningar för funktionshindrade som är verksamma inom
Ånge kommun och har minst 10 medlemmar.
Bidrag utgår som ett grundbelopp på 50 % av redovisade kostnader max
10 000 kronor och verksamhet enligt nedan.
Medlem/år
15-65
66-116
117-167
168-218
219-269
270-320
321-

Utbetalt kronor
13
14
15
16
17
18
19

Dessutom utgår ett fast belopp inom angivna klassgränser med 20 kronor till
varje ny medlem. Bidraget per medlem skall baseras på antalet medlemmar
den 31 december.
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12 Bidrag till samlingslokaler
Kommunalt bidrag för drift och underhåll av allmän samlingslokal. Orten
ska vara godkänd i Samlingslokalutredningen 2005-08-25 HN § 116.
Godkända orter
Överturingen
Byberget
Östavall
Naggen
Ånge
Ånge
Erikslund
Ljungaverk
Roggafors-Finnsta-Viken
Nordanede
Munkbysjön

Folkets Husförening
Folkets Husförening
Folkets Husförening
Folkets Husförening
Folkets Hus (uppdragsersättning)
IOGT-NTO (avtal)
Folkets Husförening
Folkets Hus (uppdragsersättning)
Intresseföreningen –Treklövern
Bygdegårdsföreningen
Intresseföreningen

Den bidragssökande organisationen – samlingslokalägaren bör vara
ansluten till riksorganisationen.
Lokalen skall vara av allmänt intresse och vara tillgänglig för offentliga
arrangemang. Övriga föreningar i kommunen ska ges möjlighet att hyra
lokalen.
Lokal ägare ska kunna påvisa aktivt arbete för att så långt som möjligt
självfinansiera verksamheten.
En målsättning bör vara att lokalerna används för sysselsättningsskapande
åtgärder och att samordning av lokaler bör ske så långt som möjligt.
Varje ansökan prövas individuellt med hänsyn till samlingslokalens
nyttjande, verksamhet, ekonomiska och lokala förutsättningar.

13 Riktlinjer vid bygdeavgiftsmedel
Bygdeavgiftsmedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom
utbyggnaden av vattenkraft.
Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 september eller den
15 februari och följande handlingar ska bifogas tillsammans med
ansökningsblanketten:
•
•
•
Bidrag och riktlinjer

en beskrivning av vad man tänkt göra
kostnadskalkyl
föreningens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
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Skicka ansökan till
Länsstyrelsen Västernorrland
Förvaltningsenheten
Nina Skyttberg
871 86 Härnösand
0611-34 90 00
När en komplett ansökan har kommit in till Länsstyrelsen skickas den på
remiss till kommunen.
Ånge kommuns riktlinjer för yttrande till Länsstyrelsen gällande
bygdeavgiftsmedel antogs av kommunstyrelsen den 3 september 2013 § 126.
Blanketter och mer information www.lansstyrelsen/vasternorrland.

14 Bidrag till pensionärsföreningar
Enligt beslut KS 2016-12-20 §238 (KS 16/354).
Bidrag utgår till pensionärsföreningar som är verksamma inom Ånge
kommun.
Bidraget utgår om 13 kr per medlem och baseras på antalet medlemmar den
31 december.

15 Jubileumsgåva – 100 år
Jubileumsgåva kan utgå till föreningar som fyller 100 år som förening.
Föreningen ska vara berättigad till bidrag enligt Ånge kommuns bidragsregler. Föreningen ansöker om bidraget.
Bidragets belopp baseras på antalet medlemmar.
Upp till 100 medlemmar 5 000 kr.
Över 100 medlemmar 10 000 kr.

16 Verksamhetsbidrag - kulturföreningar
Ånge kommun vill främja ett gott kulturliv. En bredd av kulturföreningar är
positivt för kommunens alla innevånare.
Mångfalden av föreningar främjar den demokratiska utvecklingen. Alla bör
ha tillgång till konst, musik, teater, dans, litteratur, bild och form, film och
kulturhistoria.
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Ånge kommun vill att aktiviteterna så långt som möjligt ska var organiserade
av kommuninnevånarna själva.
Genom verksamhetsbidragen vill Ånge kommun bidra till att kommunens
kulturföreningar får en ekonomisk plattform för sin verksamhet.
Kommunala bidrag till kulturföreningar inom Ånge kommun ska vara till
hjälp till självhjälp.
För information om bidrag till föreningar och organisationer verksamma i
Ånge kommun samt hur föreningar ansöker om bidrag hänvisa till sidorna 3
och 4.

17 Regler för fördelning av anslag till de lokala
studieförbunden
Syftet med anslaget
Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för
studieförbunden att själva forma och utveckla sin bildningsverksamhet.
Kommunens stöd till studieförbunden i form av verksamhetsbidrag ger
möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i
demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet
av god kvalitet i kommunen.
Enligt Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, är syftet
med statens stöd till folkbildningen 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.
Kommunens stöd i form av verksamhetsbidrag till studieförbunden utgår
även det från samma syfte som ovan. Anslaget för verksamhetsbidrag till
studieförbunden fastställs årligen i den mån det finns tillgång på medel.
Förutsättningar för verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag beviljas efter ansökan från studieförbund som är
verksamma inom kommunen och vars centrala organisation erhåller
statsbidrag via Folkbildningsrådet.
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Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och
kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad enligt
Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt
verksamhetsbidrag.
Samspel och dialog
Kommunen ska bjuda in studieförbunden till minst en överläggning per år
där dialog förs om studieförbundens verksamhet.
Ansökan om verksamhetsbidrag
Ansökan om verksamhetsbidrag görs i e-tjänst och ska ha kommit in till
kommunen senast den 1 maj varje år. I ansökan ska följande handlingar
bifogas;
• verksamhetsplan för planerad verksamhet innevarande år
• verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och
årsmötesprotokoll, samt
• kommunintyg (ett utdrag från SCB-statistiken som visar vad varje
studieförbund haft för verksamhet i siffror) för genomförd
verksamhet föregående år.
Av de uppgifter som redovisas och lämnas i ansökan ska det klart framgå
den del som avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.
Studieförbund som inte uppfyller krav och regler för verksamhetsbidraget,
avstår från sin del av anslaget innevarande år. Denna del fördelas mellan
övriga studieförbund.
Fördelning av kommunens anslag
Verksamhetsbidraget fördelas mellan de studieförbund som planerar att
under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. Fördelningen
sker utifrån uppgifter om verksamheten under föregående år som
studieförbundet lämnat i ansökan.
Verksamhetsbidraget ska användas till verksamhet som genomförs i
kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.
Anslaget till verksamhetsbidrag består av följande fyra delar;
• Grundanslag till studiecirklar och annan folkbildning, 40 %
Fördelas utifrån redovisat antal studietimmar i studiecirklar och annan
folkbildning under föregående år (SCB lista 00). Studiecirklar och annan
folkbildning redovisas var för sig i ansökan.
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• Grundanslag till kulturprogram, 20 %
Fördelas utifrån redovisat antal genomförda kulturprogram under
föregående år (SCB lista 00).
• Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning, 30%
Fördelas utifrån redovisat antal unika deltagare i studiecirklar och annan
folkbildning under föregående år (SCB lista 20B och 20H). Unika
deltagare i studiecirklar och annan folkbildning redovisas var för sig i
ansökan.
• Tillgänglighetsanslag, 10%
Fördelas utifrån redovisat antal studietimmar för personer med
funktionsnedsättning under föregående år (SCB lista 20E). Omfattar
summan av studietimmar i studiecirklar och annan folkbildning för
personer med funktionsnedsättning där behov av förstärkta insatser
medfört pedagogiska merkostnader för studieförbundet.
Kontroll
Studieförbund som beviljas verksamhetsbidrag har, om kommunen så
önskar, skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till
förfogande för granskning.
______
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