BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

7:01:1-2

Fastställt av kommunfullmäktige 2013-08-27, §75, med ändring 2017-01-24, § 3.

Begrepp
Ordet förening innebär i dessa regler både samfällighetsförening med uppgift att förvalta väg
såsom gemensamhetsanläggning enligt lantmäteriförrättning och vägförening bildad enligt äldre
beslut eller på frivilligt sätt.
Bidrag lämnas till att täcka delar av kostnader för:
1 Drift av väg
2 Särskild drift av väg, uppdelad på;
A Förnyelse av asfaltsbeläggning.
B Mindre förbättringsarbete.
Drift omfattar barmarksunderhåll (lagning och avjämning av vägytan, dammbindning,
dikesrensning och liknande arbeten inklusive material) och vinterväghållning (kantmarkering,
plogning och halkbekämpning).
Förnyelse av asfaltsbeläggning omfattar läggning av nytt slitlager, inklusive normal justering, på
en betydande del av vägsträckan.
Mindra förbättringsarbete omfattar exempelvis byte av trumma, brounderhåll och liknande
punktvisa arbeten, inklusive material.
Bidrag lämnas inte till administration av föreningsverksamhet eller till anläggande av så kallade
farthinder.
Bidrag till förening som inte får statligt bidrag
Förening kan få driftbidrag från kommunen om vägens längd till fast boende överstiger 500 m.
Utfartsväg som ansluter till bidragsberättigad (uppsamlings-) väg kan få driftbidrag om vägens
längd till fast boende överstiger 250 m, dock ska sträckan från uppsamlingsvägens anslutning
till allmän väg/motsvarande vara minst 500 m till fast boende på utfartsvägen.
Bidragsnivåer och utbetalning
Driftbidrag till förening som får statligt bidrag.
Kommunens bidrag ges i förhållande till statligt utbetalt bidragsbelopp, som baseras på
beräknad driftkostnad. Bidraget är 65% av skillnaden mellan utbetalt statligt bidragsbelopp och
beräknad driftkostnad. Kommunens bidrag begränsas till att summan av statligt bidrag och
kommunens bidrag uppgår til maximalt 90% av beräknad driftkostnad.
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Driftbidrag till förening som inte får statligt bidrag.
Kommunens bidrag är 4,50 kr per meter väg. Beloppet uppräknas från och med 2014 med
samma indexändring som Trafikverket tillämpar vid årlig ändring eller omräkning.
Särskilt driftbidrag
Bidrag ges med 50% av i förväg godkända kostnader för förnyelse av asfaltsbeläggning eller
mindre förbättringsarbete, efter avdrag med utbetalat statligt bidrag.
Utbetalning
Årligt driftbidrag utbetalas i efterskott för kalenderår och bidragsbeloppet utbetalas till
föreningens konto under perioden juni-juli månad eller senare i fall där ansökan har behövt
kompletteras.
Särskilt driftbidrag utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört, ekonomiskt underlag är
inlämnat och övriga förhållanden kring arbetet kan godkännas av Tekniska förvaltningen.
Villkor som ska uppfyllas för att bidrag ska utbetalas
1 Pengar till bidrag ska finnas att tillgå enligt kommunfullmäktiges anslag till
verksamheten.
2 Förening som söker ska vara verksam enligt egen stadga eller i vart fall ha utsedd
styrelse med kassör och därtill revisor. Vidare ska förening hålla räkenskaper,
sammanställa årsbokslut med tillhörande revisionsutlåtande samt hålla årsmöte som
protokollförs.
3 Ansökan om driftbidrag för närmast föregående år ska vara lämnad till Klippans
kommunförvaltning senast första vardag efter 1 maj. Bidrag lämnas inte till kostnader
som hör till än tidigare år.
4 Ansökan om bidrag till särskild drift av väg (beläggningsförnyelse eller förbättring) ska
vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 februari aktuellt utförande år.
5 Ansökan ska omfatta dels tekniskt och ekonomiskt underlag, dels uppgifter om vem som
är ordförande, kassör och revisor, dels bokslut och revisionsutlåtande från närmast
föregående år och årets årsmötesprotokoll. Ansökan kan utöver tekniskt och ekonomiskt
underlag kompletteras efter den 1 maj om så behövs med tanke på tidpunkt för årsmötet.
6 Förening som uppfyller vägstandard för Trafikverkets vägbidrag ska först beviljas sådant
innan kommunens bidrag kan beviljas.
_____
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BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR
(Barn- och ungdomsorganisationer)

7:02:A:1-6

Fastställd av kommunfullmäktige 1996-12-17, § 76,
med ändring 2001-11-27, § 87.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1
Kommunalt bidrag utgår enligt dessa normer till organisationer/föreningar inom Klippans
kommun, som bedriver verksamhet bland barn och ungdom och är anslutna till riksorganisation som erhåller bidrag enligt kungörelse 1971:388 samt 1972:281 om statsbidrag till
ungdomsorganisationer och lokalavdelningar av s k tröskelorganisationer.
Annan lokal organisation/förening som ej uppfyller i dessa normer angivna krav må erhålla
bidrag efter särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden.
Med organisation/förening menas i detta sammanhang också enskild sektion av organisation. Förutsättningen är dock att sektionen har särskild styrelse med egen ekonomisk förvaltning. Kultur- och fritidsnämnden godkänner högst en sektion per verksamhetsgren.
Korporationsidrottens verksamhet klassas som bidragsberättigad förening vad gäller taxor
och avgifter.
§2
Bidrag utgår till organisation/förening med minst 10 bidragsberättigade medlemmar i
åldern 7-25 år. Som bidragsberättigad medlem räknas den som under närmast föregående
redovisningsår varit registrerad som medlem och erlagt fastställd medlemsavgift. Den som
erlägger reducerad medlemsavgift i samband med tillfällig verksamhet, såsom bingo, dans
m m, anses ej som bidragsberättigad medlem. Kultur- och fritidsnämnden kan efter prövning, även bivilja bidrag till föreningsverksamhet för barn i åldern 4-6 år, som i övrigt uppfyller reglerna för aktivitetsstöd.
§3
Organisationer/föreningar som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag enligt dessa
normer skall senast den 15 mars till kultur- och fritidsnämnden inge verksamhetsberättelse
med redovisningshandlingar av det sist förflutna verksamhetsåret. Redovisningen skall vara
utförd enligt god redovisningssed och innehålla resultat- och balansräkning. Samtidigt skall
organisationerna/föreningarna framlägga förslag till budget över verksamhetens omfattning
och inriktning för nästa verksamhetsår.
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§4
Organisation/förening som beviljas bidrag enligt dessa normer har skyldighet att ställa sina
räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på sätt kultur- och
fritidsnämnden finner samt att ge nämnden sådan insyn i verksamheten att man kan bedöma om bidraget utnyttjas på angivet sätt.
§5
Från kommunala bidrag enligt dessa bestämmelser är undantagna organisationer/föreningar
som erhåller bidrag till sin verksamhet från annan kommunal nämnd eller styrelse.
§6
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kommer att medföra avstängning från kommunalt bidrag samt vad 9 kap i brottsbalken stadgas som laga påföljd för bedrägeriförseelser.
§7
För sent inkomna ansökningar upptas ej till behandling om inte särskilda skäl föreligger.
§8
De bidragsberättigade föreningarnas verksamhet skall präglas av ett aktivt drogförebyggande förhållningssätt.
Bidrag till föreningar eller organisationer vars ideologi bygger på våld, rasism eller uppvigling mot folkgrupper erhåller inga bidrag.
Föreningar som erhåller kommunala bidrag skall i sin verksamhet arbeta för ökad jämställdhet mellan könen.
Dessa allmänna bestämmelser gäller fr o m 2001-11-27.

LOKALKOSTNADSBIDRAG
Ändamål:
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Bidraget avser att täcka del av kostnad för egen fastighet eller förhyrd
lokal som regelbundet används för föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Lokalkostnadsbidrag kan ej erhållas till lokal/anläggning för
vilken driftsbidrag erhålls.

7:02:A:3
Villkor/bidrag

Ansökan:

1

Bidragsberättigad förening kan erhålla lokalkostnadsbidrag motsvarande högst 75 % av erlagd lokalhyra eller bidragsgrundande
kostnader för egen fastighet under förutsättning att kommunal
lokal ej kan ställas till förfogande. Bidraget är maximerat till
50 000 kronor per förening och år.

2

Lokalen skall vara belägen inom kommunen och i förväg godkänd
av nämnden.

3

Förening som erhåller lokalbidrag är skyldig att upplåta lokalen till
andra föreningar såvida ej egen planerad verksamhet störs.

4

Bidragsgrundande kostnader är kallhyra, kostnader för värme, el,
va och sophämtning. För egen fastighet är även ränte- och premiekostnader avseende lån respektive försäkringar som hänför sig till
fastigheten bidragsgrundande.

5

Lokalkostnadsbidraget beräknas på föreningens nettokostnader,
vilket innebär att hyresintäkter, entréavgifter och andra till lokalen
eller fastigheten hänförliga intäkter ska redovisas och avräknas
ifrån bidragsgrundande bruttokostnader.

6

För reparations- och underhållsarbeten utgår bidrag med maximalt 3 000 kronor per år. Större reparations- och underhållsarbeten ska godkännas av nämnden i förväg.

7

För viss lokal har nämnden rätt att besluta om andra beräkningsgrunder.

Lokalkostnadsbidrag söks på blankett B senast den 15 mars. Reparations- och underhållskostnader ska redovisas vid ansökan.
AKTIVITETSBIDRAG (kommunalt)

Ändamål:

Bidragets ändamål är att främja föreningens gruppverksamhet.

Villkor:

Bidraget utgår enligt de statliga bestämmelserna som står angivna på
närvarokorten för aktivitetsstöd.
Det kommunala aktivitetsstödet utgår f n för verksamhet i åldrarna
7-25 år.

Bidrag:
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Det kommunala aktivitetsstödet utgår f n med 4 kronor per aktiv
deltagare och aktivitet i gruppverksamhet med minst tre deltagare
vid varje aktivitetstillfälle.

7:02:A:4
Ansökan:

Bidrag kan sökas vid två tillfällen varje år på ansökningsblankett för
lokalt aktivitetsstöd. Senast den 1 december och den 1 juni ska antalet
genomförda sammankomster och antalet deltagre i sammankomsterna
redovisas.

Kommentar:

I redovisningen får medtagas sammankomster som genomförts de sista
45 dagarna av föregående redovisningsperiod, om dessa inte redovisats
tidigare.
Statligt aktivitetsbidrag utgår också för ungdomsverksamhet och sökes
hos respektive riksorganisation.
DRIFTBIDRAG FÖR FRITIDSANLÄGGNING

Ändamål:

Driftbidraget är avsett att vara ett bidrag till driftskostnaderna för olika
fritidsanläggningar. Driftsbidrag och lokalkostnadsbidrag kan ej beviljas
till samma anläggning.

Villkor:

1

Förening som äger, hyr eller arrenderar en fritidsanläggning har
möjlighet att erhålla driftsbidrag. Nämnden har rätt till särskild
prövning.

2

Föreningarna skall uppfylla nämndens allmänna bestämmelser
enligt gällande bidragsnormer.

3

Nämnden klassificerar anläggningarna efter en bestämd klassificeringsmall. Varje anläggning får ett visst antal poäng och
bidrag utgår från det antal poäng som åsatts respektive anläggning vid klassificeringen.

4

Poänggrundande vid klassificeringen är nettodriftskostnader,
kvantitét, kvalité samt en strävan att ge samma subventionsgrad till olika typer av anläggningar.

5

Önskar förening omklassificering av sin anläggning p g a
förändringar skall detta meddelas nämnden senast 1 juli innevarande år, för att eventuell ny klassificering ska bli bidragsgrundande nästa år.

6

Bidraget är avsett för drift av anläggningen inklusive löpande
och periodiskt underhåll samt byte och inköp av maskiner och
inventarier.

7

Om föreningen ej nyttjar sin anläggning för avsett ändamål ska
detta meddelas nämnden.
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8

Hyr förening varaktigt ut hela eller delar av anläggningen till
annan part utgår ej någon form av driftsbidrag till nämnda del.

9

Nämnden har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om anläggningen ej sköts enligt normal standard.

10 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse avseende
senaste verksamhetsår skall vara insänt till kultur- och fritidsnämnden före utbetalning av bidraget.
Bidrag:

Bidrag utgår från det antal poäng som åsatts anläggningen vid klassificeringen.
Poängvärdet i kronor fastställs varje år av nämnden. F n har poängvärdet fastställts till 2 000 kronor per poäng.
Bidraget utbetalas under april månad utan särskild ansökan.

BIDRAG TILL FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET
Ändamål:

Bidraget utgår till föreningar som i samarbete med nämnden bedriver
fritidsgårdsverksamhet. Bidraget avser täcka del av föreningarnas totala
omkostnader.

Villkor:

Nämnden fastställer verksamhetens omfattning och inriktning samt på
vilken plats verksamheten skall bedrivas.

Bidrag:

Utgår med 80 kronor per öppethållandetimme inkl kostnader för förbrukningsmaterial och ledare.
Avtal upprättas mellan nämnden och förening beträffande verksamhetens omfattning och inriktning.

Ansökan:

Föreningslivet kan söka bidrag då kommunen anser att behov av denna
verksamhet föreligger och att medel finns anslaget till verksamheten.

Kommentar:

Kommunen ansvarar för inköp av inventarier m m.

KARTBIDRAG
Ändamål:
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Bidraget avser att täcka del av föreningens totala kostnader för att framställa orienteringskartor till verksamheten.

7:02:A:6
Bidrag/villkor:

Nämnden fastställer årligen en budgetram till kartframställningen.
Orienteringsklubbar inom kommunen skall årligen i samråd med kommunen gemensamt upprätta en s k rullande kartframställningsplan.
Föreningarna skall till nämnden redovisa färdigställda kartor samt föreningarnas kartframställningskostnader.

Ansökan:
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Den aktuella kartplanen inlämnas till kultur- och fritidsnämnden senast
den 15 mars året före den planerade kartframställningen.
_____

Bilaga till bidragsbestämmelser för föreningar
(Barn- och ungdomsorganisationer)

1-4

A

Idrottsplatser

Aa

Användbar matchplan

10

Bra matchplan

13

Komplett matcharena i utmärkt skick med t ex
läktare, matchur, ljudanläggning och entré

17

Ab

Träningsplaner
Användbar grusplan minst 40 x 60 m

Ac

1

Vinteröppen grusplan minst 40 x 60 m

1,5

Vinteröppen grusplan minst 60 x 100 m

2

Användbar gräsplan minst 40 x 60 m

1

Användbar gräsplan minst 60 x 100 m

2

Belysning

God belysning per plan

Ae

0
0,5

Friidrott
Stybb t o m 1 500 m2

1

Stybb upp till 1 500 m2

2

Klubbutrymmen, samlingsutrymmen,
omklädningsrum, kansli m m
Omklädningspaviljong med uppvärmda utrymmen
och väl fungerande sanitära anordningar inklusive
2 omklädningsrum
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0,5

Användbar grusplan minst 60 x 100 m

Användbar belysning per plan

Ad

Poäng

2

-2–
Poäng
Omklädningspaviljong i utmärkt skick, uppvärmd,
isolerad och med mycket bra standard på sanitära
anordningar inklusive 2 omklädningsrum

5

Utöver 2 st omklädningsrum för varje
omklädningsrum

1

Samlingsutrymme, kansli m m
(Stora olikheter i byggnader och standard,
därför måste varje fotbollsförening bedömas
individuellt)

3 till 15

Skjutbanor
B

Långhållsskytte

Ba

Per tavelställ

0,2

Skjuthall per tavelställ

0,1

Korthållsskytte och pistolbana
Bb

Per tavelställ
Skjuthall per tavelställ

Bc
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0,05

Övriga banor
Älgskyttebana per bana

Bd

0,1

2

Skeetskyttebana per kastare

0,8

Trappbana per kastare

0,8

Byggnader vid skjutbanor
En hel byggnad utan uppvärmning
och VA, max 100 m2

1

Isolerad byggnad med uppvärning
och/eller VA, max 100 m2

3

-3Poäng
C

Scoutstugor

Ca

Användbara utrymmen enkel standard,
max 100 m2
Per ytterligare 10 m2

5
0,5

Stuga med uppvärmda utrymmen och
VA, max 100 m2
Per ytterligare 10 m2

6
0,6

Stuga i utmärkt skick, uppvärmd, isolerad
och mycket bra standard, max 100 m2
Per ytterligare 10 m2

9
0,9

Cb

Cd

Poängen ovan för scoutstugor minskas
med 25 % om det ej är föreningens
basbyggnad.
D

Övriga anläggningar

Da

Tennisbanor
Inhägnad asfaltbana per bana

2

Inhägnad stybb/grusbana per bana

4

Klubbutrymme och belysning enligt
A ”Idrottsplatser”
Db

Elljusspår
Per km

Dc

Motionsspår
Röjt och väl utmärkt spår per km, även skidspår

Dd

0,4

Golf
Per hål inklusive normala byggnader för anläggningen
Per korthål
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2

2,5
0,5

-4Poäng
De

Ridanläggningar
Ridhusmanege per 100 m2

1

Tältmanege per 100 m2

0,5

Boxar per st

0,5

Uteridanläggning gräs per 1 000 m2

0,6

Uteridanläggning grus per 1 000 m2

0,5

Klubbutrymmen enligt A ”Idrottsplatser”
Df

Hundsport
Gräsytor per 1 000 m2
Klubbutrymmen enligt C ”Scoutstugor”

Dg

Övriga anläggningar
Poängsättning sker efter individuell prövning
_____

Rev 2002-01

0,8

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR
(Pensionärsorganisationer)

7:02:B:1-3

Fastställd av kommunfullmäktige 1996-12-17, § 76.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1
Kommunalt bidrag utgår enligt dessa normer till pensionärsföreningar inom Klippans
kommun (och som är ansluten till riksorganisation).
Annan lokalorganisation som bedriver verksamhet för pensionärer kan efter särskild prövning erhålla bidrag ur anslag till kultur- och fritidsnämndens förfogande.
§2
Föreningar som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag enligt dessa normer skall
före den 15 mars till nämnden inge verksamhetsberättelse med revisions- och ekonomisk
berättelse av det sist förflutna verksamhetsåret. Samtidigt skall föreningen framlägga förslag till budget med redovisning av verksamhetens omfattning och inriktning för nästkommande verksamhetsår.
§3
Organisation som beviljas bidrag enligt dessa normer har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på sätt nämnden finner
lämpligt samt att ge fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att man kan bedöma om
bidraget utnyttjas på angivet sätt.
§4
Från kommunalt bidrag enligt dessa bestämmelser är undantagen organisation som erhåller
bidrag till sin verksamhet från annan kommunal nämnd.
§5
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra avstängning från kommunalt
bidrag som vad som i 9 kap brottsbalken stadgas som laga påföljd för bedrägeriförseelser.
§6
För sent inkomna ansökningar upptas ej till behandling om inte särskilda skäl föreligger.
§7
Dessa allmänna bestämmelser gäller fr o m 1993-01-01.

7:02:B:2
ADMINISTRATIONSBIDRAG
(Pensionärsföreningar)
Ändamål:

Bidraget avser dels att ge organisationen en viss ekonomisk grundtrygghet och dels att till en del täcka organisationens kostnader för
administration och resekostnader.

Bidrag:

Utgår med 26,40 kronor per bidragsberättigad medlem.

Ansökan:

Bidraget sökes på ansökningsblankett för pensionärsföreningar senast
den 15 mars och uppgifterna avser föregående verksamhetsår.

LOKALKOSTNADSBIDRAG
(Pensionärsföreningar)
Ändamål:

Bidraget avser täcka del av hyreskostnad för egen klubblokal eller egen
fastighet som används för föreningsverksamhet.

Villkor/bidrag:

För egen eller hyrda lokaler erhåller bidragsberättigad förening max
75 % av lokalhyra eller motsvarande nettoutgifter under förutsättning att
nämnden godkänt lokalen och att annan kommunal lokal ej kan ställas
till förfogande.
Förening som erhåller lokalbidrag är skyldig att upplåta lokalen till
andra föreningar såvida ej egen planerad verksamhet störs.

Ansökan:

Beräknade lokalkostnader sökes på ansökningsblankett för pensionärsföreningar senast den 15 mars före ansökningsåret.

Kommentar:

Kommunala lokaler upplåtes till bidragsberättigade föreningar utan
avigft för träning, aktivitetsgrupper, sammanträden, interna föreningsmöten och liknande som bedrivs i föreningsregi.

AKTIVITETSBIDRAG (Kommunalt)
(Pensionärsföreningar)
Ändamål:

Bidragets ändamål är att främja förenings gruppverksamhet.

Villkor:

Bidraget utgår enligt reglerna för de statliga bestämmelserna för lokalt
aktivitetsstöd.

Bidrag:

Det kommunala aktivitetsbidraget utgår med 35,60 kronor per godkänd
sammankomst.

7:02:B:3

Ansökan:

Bidrag kan sökas vid två tillfällen varje år på ansökningsblankett för
lokalt aktivitetsstöd senast 30 juni (avser redovisningsperioden 1
januari-30 juni) respektive 31 december (avser redovisningsperioden
1 juli-31 december).

Kommentar:

Sammankomster från tidigare redovisningsperod får ej överföras till
nästkommande period med undantag för sammankomst som hålles
under redovisningsmånaderna juni och december.

UTBILDNINGSBIDRAG
(Pensionärsföreningar)
Ändamål:

Bidraget avser att lämna stöd till föreningsledare som önskar deltaga i
ledarutbildning.

Villkor:

Kursen skall godkännas av nämnden.

Bidrag:

Utgår med 75 % av kurs- och resekostnad enligt billigaste färdsätt.
Bidrag utgår med högst 1 927 kronor per förening och år för utbildning.

Ansökan:

Bidraget söks på ansökningsblankett för pensionärsföreningar senast
den 1 december. Till ansökan om utbildningsbidrag skall bifogas
kursintyg med kostnadsverifikation och kursprogram. Bidraget kan
sökas löpande under året men skall inlämnas snarast efter genomförd
utbildning.
_____
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REGLER FÖR KOMMUNALT HEMSÄNDNINGSBIDRAG
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Antagen av kommunstyrelsen 1990-02-07, § 34.
Bidrag utgår till hemsändning av dagligvaror med 15 kronor per konsument och hemsändningstillfälle.
Bidrag lämnas för varuleverans en gång i veckan och utgår till samtliga affärer i kommunen.
Bidrag utgår endast för hemsändning till hushåll belägna utanför tätorterna, dvs utanför nyckelkodsområdena 11, 21 och 31, se bilaga.
Butiksägare ska lämna rapport över antalet utförda hemsändningar kvartalsvis i efterhand.
_____

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN
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Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-23, § 75.
Kommunens övergripande syfte med bidragen till studieförbundens lokala verksamhet är,
utöver de som staten anger, att stödja en verksamhet som;









gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att
delta i samhällsutvecklingen genom t ex politiskt, fackligt eller kulturellt arbete
utjämnar utbildningsklyftor i samhället
prioriterar de personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade
bidrar till att stärka och utveckla demokratin
bidrar till att bredda kulturintresset i samhället, ökad delaktighet i kulturlivet, till
kulturupplevelser och eget skapande
upptäcker, brukar och vårdar kulturarvet
höjer kunskaps- och bildningsnivån
medverkar till att utveckla kommunen

Fördelningsmodell
Basbidrag
Basbidraget omfattar 90% av anslagna medel och gäller för studieförbundens löpande
verksamhet.
Redovisningen baseras på de två närmast föregående åren och beräkningsgrund för
bidraget är studietimmar, deltagartimmar och kommunalt anslag.
Ansökan om basbidrag skall senast den 1 maj inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen
med verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar från det sist förflutna
verksamhetsåret. Redovisningen skall vara utförd enligt god redovisningssed samt
innehålla resultat- och balansräkning samt förslag till budget över verksamhetens
omfattning och inriktning för nästa verksamhetsår.
Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget omfattar de resterande 10% av det totala anslaget och syftar till
utveckling av verksamhet eller nya verksamhetsformer.
Studieförbunden ansöker var för sig eller tillsammans. Ansökan sker året innan bidraget
betalas. 50% av bidraget utbetalas när projektet är godkänt och 50% betalas ut när
slutredovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen.
Dialog
Kommunen sammankallar årligen studieförbunden till samtal om folkbildningsverksamheten i kommunen.
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Dialog
Kommunen sammankallar årligen studieförbunden till samtal om folkbildningsverksamheten i kommunen.
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BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGSBIDRAG
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INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN
Fastställda av kommunfullmäktige 2012-02-21, § 13.
Allmänna bestämmelser
§1
Enligt författningssamling för Klippans kommun, reglemente för socialnämnden,
socialnämndens övergripande uppgifter, § 3 p 7 ska socialnämnden ansvara för fördelningen av
anslag till föreningar anknutna till socialtjänsten. Föreningar som ansöker om bidrag delas in i
handikapporganisationer och övriga organisationer.
Ekonomi
§2
Till föreningsbidrag avsätts årligen medel i socialförvaltningens budget. Kommunfullmäktige
beslutade 1999-11-23 § 94 att tillskjuta extra medel på 16 000 kronor för föreningsbidrag till
Brottsofferjouren. Detta beslut gäller fortlöpande tills nytt beslut fattas i kommunfullmäktige.
Organisationer
Handikapporganisationer
§3
Kommunalt bidrag till handikapporganisationer utgår enligt dessa bestämmelser till
organisationer som är verksamma inom Klippans kommun och som är anslutna till de
Handikappades Riksförbund eller Handikappförbundens Samarbetsorgan.
§4
Handikapporganisation som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet förlagd inom
Klippans kommun erhåller för år 2013 bidrag med 134 kronor per medlem som är bosatt i
kommunen. Bidraget indexomräknas varje år med hänsyn till prisbasbeloppet.
Handikapporganisation som bedriver verksamhet i flera kommuner erhåller ett anslag med 60
kronor per medlem som är bosatt i Klippans kommun, dock lägst 500 kronor. Med
bidragsberättigad medlem avses inte i något fall s.k. stödjande medlemmar. Med
bidragsberättigade medlemmar avses antalet medlemmar vid senaste årsskifte.
§5
Efter prövning i varje särskilt fall äger socialnämnden inom ramen för av kommunfullmäktige
anvisade medel, bevilja anslag ur medel till socialnämndens förfogande för speciella ändamål,
vilka bedöms som angelägna för föreningens verksamhet men som ej täcks av övriga normer.
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Övriga organisationer
§6
Kommunalt bidrag till övriga organisationer anknutna till socialtjänsten utgår enligt dessa
bestämmelser till organisationer grundat på
1.
2.
3.
4.

Antal medlemmar från Klippans kommun
Antal besök/kontakter med boende i Klippans kommun
Anknytning till socialtjänstens verksamhet
Medel avsatta i budget till föreningsbidrag

Prioriteringar bland dessa ansökningar görs enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Barn och ungdomar
Våldsutsatta kvinnor
Individer med missbruk
Anhöriga till ovanstående grupper

§7
Organisationer som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd för sin verksamhet kan inte
för samma tid eller verksamhet erhålla bidrag enligt dessa bestämmelser.
Ansökan
§8
Ansökan lämnas på ifylld blankett, och ska vara inkommen senast den 30 april för utbetalning
samma år. Organisationer i kategorin ”övriga organisationer” ska i ansökan ange på vilket sätt
föreningens verksamhet kommer invånare i Klippans kommun till del. Samtliga organisationer
ska till ansökan bifoga: budget för innevarande år, bokslut från föregående år, senaste
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Förening som inte ansökte närmast föregående år
ska även bifoga stadgar.
§9
För sent inkomna ansökningar upptas ej till behandling.
Beslut och utbetalning
§ 10
Beslut fattas av socialnämnden senast vid sammanträdet i september. Utbetalning av beviljat
belopp sker efter beslut i socialnämnden.
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Avstängning
§ 11
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan för föreningen medföra avstängning från
kommunalt bidrag, utöver vad som i övrigt stadgas som påföljd för bedrägeri i 9 kap
brottsbalken.
_____
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REGLER FÖR KULTURPRIS/STIPENDIUM/BYGGNADSVÅRDSPREMIUM I KLIPPANS KOMMUN
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Fastställt av kommunfullmäktige 1997-06-24, § 69, med
ändring 2012-10-17, § 99, 100, 101.
Regler för kulturpris
Kulturpriset utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur,
konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning,
hembygdsverksamhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller
insatser inom andra därmed jämförbara områden.
Kulturpristagaren/kulturpristagarna skall vara bosatta eller verksamma i Klippans kommun, ha
annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
Kulturpriset kan utdelas till person/personer eller förening för gemensam insats enligt
fordringarna ovan.
Kulturpriset utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte.
Kulturpriset utgörs av 10 000 kronor jämte diplom (motsv) som anger för vilken verksamhet
priset utdelas.
Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare. Beslutet kan ej överklagas.
Förslag till kulturpristagare kan lämnas av enskilda personer eller ledamöter i kultur- och
fritidsnämnden senast 15 september. Det ankommer på kultur- och fritidsnämnden att genom
annonsering minst en månad före förslagstidens utgång upplysa om kulturpriset.
Kulturpriset utdelas vid kommunfullmäktiges decembersammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av kulturpristagare.
Regler för kulturstipendium
Klippans kommuns kulturstipendium är avsett att stimulera och stödja lokalt verksamma
personer inom för kulturpriset nämnda verksamhetsområden.
Arbetsstipendium avses bidra till kostnader i samband med angivet pågående eller planerat
arbete.
Resestipendium avses bidra till kostnader för studieresor med angiven målsättning.
Kulturstipendium utdelas till person/personer eller förening som är verksamma eller har annan
särskild anknytning till Klippans kommun.
Rev 201308
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Stipendiesummans antal och storlek bestäms av kultur- och fritidsnämnden.
Utdelningstvång föreligger inte.
Kulturstipendiet kan erhållas högst två gånger.
Ansökan om stipendium eller förslag beträffande stipendiat skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 15 september. Till ansökan skall vara bifogade de handlingar, som
den sökande eller förslagsställaren önskar åberopa.
Förslag till stipendiat kan väckas av kultur- och fritidsnämnden.
Det åligger kultur- och fritidsnämnden att genom annonsering minst en månad före ansökningsoch förslagstidens utgång upplysa om kulturstipendierna.
Kultur- och fritidsnämnden utser kulturstipendiater. Beslutet kan ej överklagas.
Utdelning av kulturstipendium/stipendier sker vid kommunfullmäktiges decembersammanträde
av kultur- och fritidsnämndens ordförande som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar
valet av stipendiater.
Regler för byggnadsvårdspremium
Klippans kommuns byggnadsvårdspemium utdelas för god byggnadsvård eller annan betydande
insats för bevarande av värdefull bebyggelsemiljö.
Byggnadsvårdspemiet utdelas till person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
Byggnadsvårdspremiet utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte.
Byggnadsvårdspremiet består av en skylt med texten ”Klippans kommuns
byggnadsvårdspremium 20xx”.
Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare. Beslutet kan inte överklagas.
Förslag till pristagare skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 15 september.
Det åligger kultur- och fritidsnämnden att genom annonsering minst en månad före ansökningsoch förslagstidens utgång upplysa om byggnadsvårdspremiet.
Byggnadsvårdspremiet utdelas vid kommunfullmäktiges decembersammanträde av kultur- och
fritidsnämndens ordförande som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av pristagare.
_____
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FÖRENINGSLEDARPRIS
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Fastställt av kommunfullmäktige 2009-09-29, § 58 med revidering av förslagsdatum,
nov 2011.
Priset skall delas ut till en person per år.
Priset delas ut till en föreningsledare som utfört ett framgångsrikt arbete inom kommunens
föreningsliv.
Priset kan endast delas ut en gång till samma person, undantag om föreningsledaren är
verksam i flera föreningar,
Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 5 000 kr och ett diplom,
Alla kommuninvånare har rätt att föreslå en kandidat senast den 15 september varje år,
Beslut om vem som får priset fattas av kultur- och fritidsnämnden.
Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Föreningsledarpriset delas ut under en försöksperiod 2010-2013.
_____
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NÄRINGSLIVSPRIS
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Fastställt av kommunstyrelsen 1998-12-02, § 237.
Näringslivspris på sammanlagt 12 000 kronor utdelas årligen till personer eller företag som
utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i Klippans kommun.
_____
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För Klippans kommun

RIKTLINJER OCH REGLER FÖR
STÖD TILL KULTURFÖRENINGAR
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Fastställd av kommunfullmäktige 2007-03-27, § 26.
Riktlinjer
- föreningsbidragen skall skapa förutsättningar för en rik flora av föreningar med olika
idéinriktningar och verksamheter i kommunen
- föreningsstödet används till insatser för att uppnå kultur- och fritidsnämndens visioner
och mål
- används till att främja föreningslivets mångfald
- används till att stimulera de föreningar som har idéer om nya verksamhetsformer och därmed
öka medlemsaktiviteten
- används till att främja föreningarnas medverkan i samhällelig verksamhet på olika sätt och
stimulera ett frivilligt ansvarstagande
- används till att skapa positiva kultur- och fritidsmiljöer för barn, ungdom, handikappade,
äldre och andra grupper för att motverka utslagning, missbruk och ensamhet
- används till att stimulera föreningarnas engagemang för invandrare och flyktingar och mot
rasism och främlingsrädsla
- används till att ge kommuninvånarna möjligheter att deltaga i och uppleva olika
konstformer, teater, musik, bildkonst, dans, film och litteratur
- används till utbildningsinsatser i föreningarna, utformas så att de leder till ett ökat nyttjande
av kommunens lokaler och bättre tillvaratagande av kultur- och fritidsnämndens egna
resurser.
Regler
Vem kan få föreningsstöd?
För att komma ifråga för föreningsstöd skall normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:
- föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kultur- och
fritidsnämnden
- föreningen skall ha sitt säte, sin verksamhet och huvuddelen av sina medlemmar i kommunen
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- föreningen skall ha minst 10 betalande medlemmar som regelbundet deltar i föreningens
verksamhet
- föreningens medlemsavgift får ej understiga 50 kr/år
- föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av nedanstående
kategorier:
ekonomiska föreningar
politiska vuxenföreningar
elevföreningar
föreningar knutna till svenska försvaret
stödföreningar (supporterklubbar m fl)
får föreningsbidrag i annan kommun.
- separata avtal för föreningsdrivna anläggningar skall skrivas. Detsamma gäller nyttjanderättsavtal i kommunala och inhyrda lokaler.
Om en förenings verksamhet av kultur- och fritidsnämnden bedöms som särskilt angelägen kan
dock föreningen erhålla stöd även om den inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor.
Stödformer
Följande stödformer skall normalt användas:
- Föreningsstöd.
Ekonomiskt stöd som kan avse ett eller flera verksamhetsår eller ett enskilt arrangemang.
- För egna eller hyrda lokaler erhåller bidragsberättigad förening max 75 % av lokalhyran.
- Lokalen skall i förväg godkännas av nämnden.
- Stöd för viss prestation (uppdragsverksamhet).
Några exempel: Framträdande av sångkör, orkester eller annan kulturförening.
Ansökan om föreningsstöd
Ansökan om föreningsstöd skall göras av föreningens styrelse på det sätt och vid den tidpunkt
kultur- och fritidsnämnden bestämmer.
Blankett finns för:
- Föreningsuppgifter
- Verksamhetsplan
- Ansökan om anslag för kulturprogram
- Redovisning av kulturprogram
Ansökningshandlingarna för det årliga föreningsstödet skall kompletteras med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse från det senaste
verksamhetsåret.
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Om föreningsstöd
Kultur- och fritidsnämndens presidium bjuder varje år in representanter för kulturföreningarna
till enskilda överläggningar om kommande års planerade verksamhet och föreningsstöd. Vid
mötet skall överenskommelse göras om avtal för nästkommande år.
Överenskommelse om föreningsstöd skall dokumenteras med ett skrivet avtal. Avtalet skall
undertecknas av både kultur- och fritidsnämnden och föreningen och upprättas i två exemplar
av vilka de båda parterna tar var sitt.
Föreningen förbinder sig att deltaga med egen verksamhet i av kommunen anordnat eller medfinansierat arrangemang.
Avtal kan skrivas på 1 - 3 år.
Om överenskommelse ej kommer till stånd – kultur- och fritidsnämndens presidium och
föreningen är oense om stödets storlek - hänskjuts avgörandet till kultur- och fritidsnämnden.
Målsättningen skall dock vara att man, vid förhandlingsträffen, kommer fram till en överenskommelse som båda parter kan acceptera.
_____
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Fastställt av kommunfullmäktige 2007-08-28, § 75.
Köpmanspriset utdelas till företag/person verksam inom handels-sektorn i Klippans
kommun. Pristagare utses av Kommunstyrelsen. Priset utdelas årligen vid
Kommunfullmäktiges decembersammanträde och består i ett diplom jämte en odelbar
prissumma på 5 000 kronor. Utdelningstvång föreligger inte. Förslag till pristagare skall
vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 1 november.
Det åligger Kommunstyrelsen att genom annonsering och liknande göra priset väl känt hos
medborgarna i kommunen. Nomineringsförfarandet skall vara öppet och under hela året
bland annat genom kommunens hemsida.
Följande kriterier skall ligga till grund för utdelningen:
 personlig service och bemötande
 attraktiv skyltning och marknadsföring
 entreprenösskap genom bl.a förmågan att tillhandahålla efterfrågat sortiment av varor.
 tillgänglighet för kunder med funktionshinder
 tillgänglighet i form av öppettider
 inriktningen på butiken/verksamheten stödjer den allmänna handeln i kommunen såväl
genom sitt utbud som medverkan i gemensamma arrangemang m.m.

2010-02
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SPONSRINGSPOLICY- KLIPPANS KOMMUN
ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER
Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-23, § 86
Övergripande riktlinjer för överväganden som bör föregå kommunens mottagande av ersättning
i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster vid sponsring eller gåva. Dessa övergripande
riktlinjer kan kompletteras och fördjupas på respektive nämnds- och verksamhetsnivå.
1
Definition
Sponsring är ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten
(sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster
och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t.ex. exponering av
företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennas verksamhet.
Har inga krav på motprestation avtalats med kommunen är det inte sponsring utan en ensidig
rättshandling utan motprestation dvs. en gåva. Det finns inga särskilda skatteregler kring
sponsring. Sponsring är avdragsgill för sponsorn såvida skattemyndighet bedömer sponsringen
vara en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Utgift för gåva får inte dras av. Dessa
förhållanden kan påverka sponsorers önskemål om sponsrings utformning.
Från sponsring och gåva skall skiljas reklam som är ett meddelande som syftar till att
åstadkomma eller bidra till avsättande av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst i
kommersiell verksamhet. Den som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör
skattepliktig annons/skattepliktig reklam i annan form än annons betalar reklamskatt.
2
Grundvillkor
Allmänhet och anställda skall alltid känna förtroende för att kommunens verksamhet bedrivs
sakligt och korrekt samt präglas av integritet och rättssäkerhet.
Ärenden om sponsring skall präglas av öppenhet och kunna offentligt granskas utan att tilltron
till den kommunala verksamheten skadas.
3
Utgångspunkter
Punkterna nedan anger vissa förhållanden som kräver beaktande vid kommunens prövning om
ett sponsorstöd eller en gåva skall accepteras. Vad som anges nedan om sponsring gäller i
tillämpliga delar även för gåva.
• Sponsring skall ha ett uttalat seriöst syfte och naturligt eller nyttigt samband med den
sponsrade verksamheten.
• Sponsorstödet får inte genom sina villkor eller på annat sätt vara eller uppfattas som oförenligt
med kommunens övergripande politiska mål och den verksamhet som stödet avser eller
olämpligt med hänsyn till kommunens roll och uppgifter.
2013-01
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• Mottagande av sponsorstöd får inte innebära en konflikt med gällande lagstiftning såsom
kommunallag eller lag om offentlig upphandling. Kommunen skall gentemot sponsorer iaktta
objektivitetsprincipen och likställighetsprincipen.
• God balans skall råda mellan sponsorbidrag och kommunens motprestation så att denna inte
framstår som ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare.
• Den offentliga verksamheten skall huvudsakligen finansieras med skatter. Finansiering av
verksamhet med hjälp av sponsormedel får endast utgöra mindre komplement till samhällets
finansiering.
• Kommunens motprestation vid sponsring skall stå i rimlig proportion till den nytta kommunen
har av sponsorbidraget.
• Kommunen bör i varje enskilt fall förbehålla sig rätten att avböja eller avbryta ett
sponsorsamarbete av etiska eller andra skäl som anges i denna policy. Det skall understrykas att
det alltid står kommunen fritt att avböja erbjudande om sponsring.
4
Krav på sponsorer
Vid bedömning av sponsorn bör man beakta:
- att sponsorn skall driva sin verksamhet ansvarsfullt och följer god marknadsföringssed
- att företaget drivs seriöst och inte har skatteskulder och dylikt
- att sponsrat material eller aktiviteter inte innehåller reklam, förmånserbjudanden eller annan
aktiv marknadsföring
- att sponsorn bedriver verksamhet som ur etisk synpunkt kan accepteras av kommunen
5
Arbetsordning
Ärenden om sponsring skall handläggas på hög nivå i den ansvariga nämndens organisation.
Formella beslut i dessa ärenden skall fattas i ett politiskt organ eller av tjänsteman enligt
delegation från nämnd.
Skriftliga avtal skall upprättas oavsett sponsringens omfattning. I avtalet skall anges uppgifter
om ansvar, syfte och mål med sponsorsamarbetet, sponsorsumma och motprestation, tidpunkt
för avtalets upphörande, när det kan sägas upp av part samt åtgärder vid avtalsbrott och
eventuell tvist.
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6
Klippans kommun som mottagare av sponsorstöd (den sponsrade)
Sponsring får inte omfatta kommunens baskostnader såsom löner utan skall vara ett sätt att
finansiera särskilda projekt eller evenemang.
Motprestation kan vara exponering av företagets/organisationens logo. För att anses vara
sponsring får meddelandet endast innehålla uppgift om vem som står bakom sponsringen, t.ex.
genom att företagsnamnet nämns.
I de fall exponering av företags-/organisationslogo görs i material som har kommunen som
avsändare ska det tydligt anges att detta avser en sponsorinsats.
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