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L. 4
REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN
Syfte
Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till
att stimulera till ett varierat utbud av föreningsaktiviteter, bedrivna i Lomma kommun, och till
att dessa ska vara tillgängliga för alla
att skapa positiva fritidsmiljöer och upplevelser för alla
att öka kontakten mellan olika generationer
att öka kulturutbudet för alla
att verksamheten ska främja mångfald, jämställdhet, tolerans och öppenhet
att, i enlighet med det Alkohol- och drogpolitiska programmet för Lomma kommun, ska
föreningarnas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt.
Primära målgrupper är
a) barn och unga (7 – 20 år),
b) funktionshindrade
c) äldre (65 år eller äldre)
Allmänna bestämmelser
För att en förening ska komma ifråga för stöd ska normalt följande grundvillkor vara
uppfyllda:
Föreningen ska vara uppbyggd på en ideell grund
Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
Föreningen ska ha en demokratisk uppbyggnad med årliga årsmöten, egen styrelse,
kassaförvaltning samt post-/bankgirokonto och organisationsnummer. Medlemmarna ska ha
möjlighet att påverka föreningens verksamhet.
Föreningen ska ha minst 10 medlemmar folkbokförda i Lomma kommun, som regelbundet
deltar i föreningens verksamhet, föreningens huvudsakliga verksamhet ska bedrivas inom
kommunen.
Som medlem avses inte den, vars medlemskap är av mer tillfällig natur, som bingomedlem,
dansmedlem eller liknande.
Föreningen ska utta medlemsavgift, personlig medlemsavgift, familjemedlemsavgift eller, i
undantagsfall, institutionell medlemsavgift. Detta gäller dock inte studieförbunden.
Stöd utgår normalt inte till verksamhet som är berättigat till annat kommunalt stöd och ej
heller till ekonomiska föreningar, organisationer, elevföreningar eller stödföreningar.
I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda Alkohol- och drogpolitiska programmet
för Lomma kommun skall föreningarnas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och
drogfritt förhållningssätt samt motverka diskriminering.
Föreningar med kommunalt stöd ska aktivt medverka till att följa de föreskrifter som utfärdas
av kommunen.
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Varje år, senast en månad efter genomfört årsmöte, ska förening inlämna kopia på:
* Senast upprättade verksamhetsberättelse
* Senaste årsmötesprotokoll
* Senaste resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
* Uppgift om antal betalande medlemmar.
Föreningsstöd utbetalas endast till av föreningen tecknat plus-/bankgirokonto.
Förening som beviljats någon form stöd ska vid anmodan kunna uppvisa verifikationer för
föreningens ekonomi.
Felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från framtida stöd.
Barn- och ungdomsverksamhet (7-20 år)
Verksamhetsstöd
kan beviljas för ledarledda aktiviteter i form av gruppverksamhet.
Aktiviteten
* ska vara i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
* är ledarledd. Ansvarig ledare måste vara minst 16 år.
* ska ha minst tre deltagare utöver ledare i åldern 7-20 år. Ledare som är 16-20 år får räknas
som deltagare. Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år och t o m det år
deltagaren
fyller 20 år. En deltagare får endast redovisas vid ett tillfälle per dag i föreningens
verksamhet.
* stöd utgår för högst 30 deltagare per aktivitet.
* vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en
sammanställning som inkluderar föreningens namn, aktivitet, plats, datum, tider, deltagares
och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig
ledare. Närvarokort ska av föreningen förvaras i minst tre år.
* ska vara beslutad och ekonomisk planerad av styrelsen.
*Stöd utgår per deltagartillfälle i åldern 7-20 år, verksamhet i åldern 13-20 år värderas
bidragsmässigt 50% högre än verksamhet i åldern 7-12 år.
* Stödet regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och kommunens årliga budget.
Det innebär att stödet per deltagartillfälle kan variera från år till år.
Kommunen följer i övrigt Riksidrottsförbundets, RF:s, regler.
Ansökan
Föreningen ansöker, på särskild blankett, om Verksamhetsstöd två gånger per år, senast
15 februari (verksamhet juli-december) och 15 augusti. (verksamhet januari-juni)
Stöd till projekt/uppdrag
Stöd kan utgå till projekt/uppdrag i samarbete med kommunen.
Stöd till lokaler
A. Beräkning av reducerad taxa i kommunala lokaler:
1. För verksamhet, där antalet barn/ungdomar mellan 7-20 år utgör 76 %-100 % av alla
deltagare, uttas inte någon avgift för nyttjande av anläggning/lokal.
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2. För verksamhet, där antalet barn/ungdomar mellan 7-20 år utgör 51-75 % av alla
deltagare, uttas en avgift motsvarande 25 % av fastställd avgift i respektive
anläggning/lokal.
3. För verksamhet, där antalet barn/ungdomar mellan 7-20 år utgör 26 %-50 % av alla
deltagare, uttas en avgift motsvarande 50 % av fastställd avgift i respektive anläggning/lokal
4. För verksamhet, där antalet barn/ungdomar mellan 7-20 år utgör upp till 25 % av
alla deltagare, uttas en avgift motsvarande 75 % av fastställd avgift i respektive
anläggning/lokal.
5. Stöd till klubb- och/eller kanslilokal beviljas undantagsvis och prövas i varje enskilt fall.
B. Stöd till föreningsägda/hyrda lokaler
Föreningar som inte kan bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler kan, efter godkännande
av kultur- och fritidsnämnden, få stöd till kostnader för att hyra annan lokal eller kostnader för
av föreningen ägd lokal. Lokalen ska finnas i Lomma kommun. Undantag kan beviljas först
efter särskild prövning. Lokalen ska, för att vara bidragsberättigad, användas huvudsakligen
till föreningens ungdomsverksamhet. Storleken på stödet beräknas på samma grunder som
den reducerade taxan för kommunala lokaler.
Förening har möjlighet att erhålla stöd med
- 50% av godkänd bruttokostnad (kostnadsslag enligt nedan) för den del av kostnaderna som
ungdomsverksamheten utgör inom åldersintervallet 7-20 år. Beräkningen av
ungdomsverksamhetens omfattning sker på samma sätt som vid tillämpning av den
reducerade taxan vid utnyttjandet av kommunägda anläggningar/lokaler.
- Schablonbidrag utgår dessutom med 5 kr/deltagartillfälle enligt lokalt aktivitetsstöd
- Stödet är maximerat till 200 tkr kronor per år och förening.
Andra föreningar bör i mån av tid och utrymme få utnyttja anläggningen/lokalen.
För att möjliggöra för främst föreningsägda lokaler och anläggningar att hålla en standard,
som motsvarar en acceptabel och kostnadseffektiv nivå kan stöd utgå till investeringar, i
första hand för energibesparande åtgärder och i andra hand för handikappanpassande åtgärder.
Bidraget är maximerat till 20% av kostnaden och 10 tkr per år. Kölista upprättas.
Lokalerna skall vara godkända av berörda myndigheter.
Driftskostnad som är berättigad till stöd är:
* hyra
* värmekostnader
* energikostnader
* va-kostnader
Ansökan
Föreningen ansöker, på särskild blankett, om lokalstöd senast 1 juli. Grund för stöd är
kostnader under senaste verksamhetsår. Kopior på verifikationer ska bifogas ansökan.
Kulturverksamhet
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Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd kan beviljas föreningar och organisationer för
a. Bevarande och samlande
bevarandet av äldre tiders kultur ska främjas och göras tillgängligt för kommuninvånarna
b. Skapande kulturverksamhet
barn och ungdomars, funktionshindrades och äldres eget skapande ska främjas i en
kontinuerlig verksamhet
c. Kulturarrangemang/projekt
Stöd kan endast beviljas för offentliga arrangemang. Arrangemang med kommunalt stöd ska
äga rum i kommunen. Arrangemangen ska vara öppna för och annonseras för allmänheten.
Arrangemang med kommunalt stöd ska utannonseras som samarrangemang med kultur- och
fritidsnämnden i Lomma kommun.
Ansökan
Förening ansöker om stöd inför kommande kalenderår senast 1 december.
Ansökan ska omfatta en verksamhetsplan och en ekonomisk plan.
Pensionärsföreningar
Verksamhetsstöd
Stöd utgår med utgångspunkt i antal medlemmar i förening, med huvudsaklig verksamhet i
Lomma kommun, vid senaste årsskiftet. Medlem är den som, bor i Lomma kommun, har
erlagt en årsavgift till föreningen och därmed har rösträtt på årsmötet.
Lokalstöd
Föreningar som inte kan bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler kan, efter godkännande
av kultur- och fritidsnämnden, få stöd till kostnader för att hyra annan lokal. Lokalen ska
finnas i Lomma kommun. Lokalen ska, för att vara berättigad till stöd, användas
huvudsakligen till föreningens verksamhet. Lokalen ska vara godkänd av berörda
myndigheter.
Ansökan
Ansökan om stöd för kommande kalenderår ska, på särskild blankett, inlämnas senast 1
december.
___________________________________________
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