Författning 4.2.5
Antagen av kommunfullmäktige § 119, 2016
Reviderad av kommunfullmäktige § 8,2019

Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp
Övergripande mål för stöd till ideella föreningar
Staffanstorps kommun vill genom olika stödformer ge föreningar möjligheter att
genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och förebyggande verksamheter av
hög kvalité i första hand för barn och ungdomar 4 – 25 år inom kommunen.
Stödformerna skall bidra till

• att intentionerna om framtidens kommun år 2038 uppnås liksom visionen ”vi lever
och verkar i en trygg och inspirerande kommun”
• att en meningsfull och variationsrik kultur- och fritidsverksamhet ska stärka ungas
och äldres initiativ till att aktivera och organisera sig
• ett jämställt och jämlikt varierat rikt utbud av kultur och fritidsverksamheter
erbjuds i hela kommunen
• en ökning av aktiviteterna, genom att allt fler attraheras, engageras och stimuleras
av föreningarnas verksamhetsutbud,
• att utveckla och stärka demokratiska former som leder till engagemang,
delaktighet, samverkan samt möten mellan olika generationer och kulturer,
förebygga sociala problem och stimulera till hög livskvalité och därmed god
folkhälsa
Allmänna bestämmelser

Kultur och Fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till
ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i Staffanstorps kommun.
För att erhålla stöd från Staffanstorps kommun krävs att organisationen är godkänd
som stödberättigad. För att bli detta skall nedanstående allmänna villkor vara uppfyllda.
Förening ska:

• vara öppen för alla och ha ideellt syfte
• vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer
• ha minst 15 medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift
• av årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar
• ha stadgeenligt vald styrelse och valda/utsedda revisorer

• erhållit organisationsnummer från Skatteverket samt inneha plus- eller
bankgirokonto
Kultur och Fritidsnämnden kan, genom särskild prövning, ge förening stöd även om
ovanstående kriterier inte uppfylls om föreningens verksamhet bedöms av nämnden som
mycket angelägen.
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd sker digitalt på Staffanstorps kommuns hemsida www.staffanstorp.se
Ansökningshandlingarna ska vara fullständiga och ifylld av behörig firmatecknare samt
sökt senast den dag som anges i bestämmelserna för respektive föreningsstöd.
Förening som inkommer med komplett ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller
ett reducerat stöd som kultur-och fritidsnämnden beslutar om i varje enskilt fall.
Beviljat stöd utbetalas enbart till föreningens plus- eller bankgiro. Sektion i förening kan
inte söka/beviljas stöd.
Om oriktiga ansökningsuppgifter lämnas kan detta medföra avstängning och krav på
återbetalning vilket fastställes av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.
Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med
omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av tidigare utbetalt
stöd.
Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess skulden reglerats.
Insyn och granskning

Stödberättigad förening skall årligen senast 1 månad efter årsmötet ha inlämnat av
årsmötet senast godkända handlingar enligt följande
• Årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse med ekonomiskt och socialt bokslut(för socialt bokslut
kommer det att finnas särskild blankett) för det gångna verksamhetsåret
• Revisionsberättelse
• Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
• Stadgar – om dessa förändrats
• Uppdaterade föreningsuppgifter inkl. styrelseförteckning
Stöd utbetalas inte till förening förrän ovanstående uppgifter kommit kultur- och
fritidsnämnden tillhanda. Om inte uppgifterna kommit kultur- och fritidsnämnden
tillhanda inom ett år efter ansökan gjordes, är rätten till det sökta/beviljade stödet
förverkad.

Uppföljning

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet,
vilket innebär att förening som erhållit stöd skall ställa erforderliga handlingar och
uppgifter till nämndens förfogande.
Belopp

Kultur- och fritidsnämnden fastställer och fördelar årligen stödens belopp i förhållande
till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Stödformer
1.Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd är ett samlingsbegrepp för olika stödformer som är avsedda att
stimulera och möjliggöra genomförandet av olika föreningsverksamheter.
Verksamhetsstödet består av följande stödformer
• Lokalt aktivitetsstöd
• Kulturstöd
• Arrangemangsstöd
• Utvecklingsstöd

1.1 Lokalt aktivitetsstöd
Ändamål – stödet avser att främja föreningars ledarledda gruppverksamheter
Villkor – stöd kan beviljas förening med verksamhet för åldrarna 4-25.
Stödberättigad aktivitet är

• Ledarledd gruppaktivitet med minst 3 medlemmar i ålder 4- 25 år. Stöd kan också
utgå för föreningens ”prova på verksamhet” och andra liknande aktiviteter i
rekryteringssyfte.
• Ledare skall vara utsedd av föreningen och kan inte redovisningsmässigt vara
ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
• En gruppaktivitet ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och
avslutning.
• Gruppaktiviteten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse
alternativt medlemsmöte eller liknande och vara genomförd i föreningens regi.

• En deltagare i gruppaktivitet får endast räknas som deltagare i 1 gruppaktivitet per
dag i samma förening.
• Gruppaktiviteten skall dokumenteras på föreskrivet sätt och förvaras under minst
sju år.
Lokalt aktivitetsstöd per gruppaktivitet utgår enligt nedanstående

4 – 6 år
7 – 12 år
13 – 19 år
20 – 25 år

6 kr/deltagare
8 kr/deltagare
10 kr/deltagare
4 kr/deltagare

Ansökan

Ansökan sker i perioderna:
1 januari - 30 Juni , den 25/9
1 junli – 31 december, den 25/2

1.2 Kulturstöd
Ändamål

Kulturstödet är ett särskilt riktat verksamhetsstöd avsett att bidra till att stödja och
utveckla ett rikt och mångsidigt kulturliv i Staffanstorps kommun. Med
kulturverksamheter avses musik, teater, dans, bild och form.
Vilkor

Stöd kan medges för tillfällig eller kontinuerlig verksamhet för föreningens medlemmar
som bedöms angelägen för kommunen och uppmuntrar det ideella ledarskapet. Stöd kan
också utgå för föreningens ”prova på verksamhet” och andra liknande aktiviteter i
rekryteringssyfte.
Stöd

Stödet utgår årsvis och beviljas efter särskild prövning utifrån kultur- och fritidsnämndens mål för kulturverksamheten i kommunen.
Ansökan

Ansökan sker på fastställd blankett årligen senast den 25/8.

1.3 Arrangemangsstöd
Ändamål

Stödet avser stimulera till anordnandet av olika offentliga publika arrangemang.
Villkor

Arrangemangen skall genomföras inom kommunen och vara öppna för alla invånare.
Kultur- och utbildningsnämnden förutsätter att en god tillgänglighet eftersträvas vid
arrangemangets genomförande. Kultur- och fritidsnämnden kan även besluta om att
prioritera särskilda specifika åldrar eller målgrupper årligen.
Stöd

Stödet kan utgå antingen som ett ekonomiskt stöd, eller som en förlustgaranti. Kulturoch fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå och i vilken
omfattning.
Ansökan och redovsning

Ansökan sker på fastställda ansökningsblanketter senast tre månader före arrangemangets
genomförande. Redovisning av arrangemanget sker på fastställd blankett som skall vara
kultur-och fritidsnämnden tillhanda senast två månader efter genomförandet.
Utbetalning

Utbetalning av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut . Resterande
utbetalning och även av en eventuell förlustgaranti sker när slutredovisningen av
arrangemanget godkänts av kultur- och fritidsnämnden.

1.4 Utvecklingsstöd
Ändamål

Stödet avser att våga pröva och utveckla nya verksamhetstankar-/ idéer i syfte att kunna
finnas i ett framtida verksamhetsutbud. Stödet är även avsett att stimulera till en ökad
mångfald och tillgänglighet inom föreningsverksamheterna i kommunen.
Ansökan

Ansökan ska ske på fastställd blankett senast två månader före uppstart.
Stöd och redovisning

Stöd kan utgå som ett indirekt eller direkt ekonomiskt stöd och kultur- och
fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå och i vilken
omfattning.

Redovisning av utvecklingssatsningen sker på fastställd blankett som skall vara kultur- och
fritidsnämnden tillhanda senast två månader efter avslut.

2. Anläggnings och lokalstöd
Stödet är avsett att hjälpa till att klara föreningarnas behov av anläggningar-/lokaler för
verksamheten som bedrivs. Stödet prioriteras till anläggningar-/lokaler där verksamhet för
åldersintervall 4 - 25 år bedrivs. Anläggningsstödet är avsett täcka del av föreningens
nettokostnader för drift/hyra av lokalen/anläggningen. Stöd utgår endast till
anläggningar/-lokaler ägda eller förhyrda inom kommunen. Stöd utgår endast för den del
av kostnaderna som är att hänföra till föreningens ordinarie verksamhet. Förening skall
kunna verifiera uppkomna nettokostnader om kultur och fritidsnämnden så önskar.

2.1 Stöd i kommunägda-/hyrda anläggningar – och lokaler
Ändamål/stöd

För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet så erhåller samtliga stödberättigade
föreningar i kommunen en subventionerad upplåtelse av kommunägda-/hyrda
anläggningar-/lokaler.Förening skall dock erlägga av kommunen fastställd taxa och avgift
för upplåtelsen.
Villkor

Vid upplåtelse prioriteras verksamhet för 4 – 25 år enligt kommunens policy för
anläggnings- och lokalupplåtelse.

2.2 Stöd i föreningsägda anläggningar-/lokaler
Ändamål

För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler så
utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar.
Villkor

Vid beräkning av anläggningsstödet skall anläggningens nyttjandegrad och betydelse för
kommunens verksamhet för åldersintervallet 4 – 25 år prioriteras.

Stöd som kan utgå baseras på anläggningens-/lokalens årliga godkända
nettodriftkostnader och de investeringskostnader som eventuellt uppkommit under
senaste verksamhetsåret.
Stöd som kan utgå baseras på följande kostnader: Renhållning/sophämtning, försäkringar,
vatten och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och skötselkostnader.
Kultur- och fritidsnämnden skall årligen tillsammans med företrädare för föreningen
besiktiga anläggningen-/lokalen.
Stöd

Anläggningsstöd kan högst utgå med 50 % av netto- och investeringskostnader till
förening som redovisat minst 250 deltagartillfällen i gruppaktivitet senaste
verksamhetsåret för åldrarna 4 – 25 år, eller på annat sätt beskrivit
verksamhetsomfattningen för dessa åldrar i anläggningen-/ lokalen.
För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen i gruppaktivitet/år eller där
verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för dessa åldrar kan stöd utgå med
högst 25%.
Anläggnings- och lokalstöd utgår för godkända kostnader och beräknas efter inkomna
och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.
Ansökan

Ansökan sker senast 25/8 årligen på fastställd blankett

Hyresstöd
Ändamål

För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar och lokaler så
utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar.
Stöd

Hyresstöd kan högst utgå med 50 % av netto- och investeringskostnaden till förening
som redovisat minst 250 deltagartillfällen/år i gruppaktivitet för åldrarna 4 – 25 år, eller
på annat sätt beskrivit verksamhetsomfattningen för dessa åldrar i anläggningen/lokalen.
För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år i gruppaktivitet eller där
verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för dessa åldrar kan stöd utgå med
högst 25%.

Om en stödberättigad förening bedriver verksamhet i en lokal som förhyrs av en annan
stödberättigad förening ska kommunens sammanlagda hyresstöd för denna lokal fördelas
mellan föreningarna i proportion till deras respektive nyttjande av lokalen för en
bidragsberättigad verksamhet.
Hyresstöd beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till
tillgängliga medel.
Ansökan

Ansökan sker senast 25/8 årligen på fastställd blankett.

