BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR
FÖRENINGSBIDRAG 2022

Policy för samverkan och stöd till föreningsliv och
frivilligsektor
Samverkan mellan Tranemo kommun och föreningsliv och
frivilligsektor ska bygga på:
• Tillgänglighet och mångfald
• Gemenskap
• Hållbar samhällsutveckling och demokrati
• Enkelhet

Tillgänglighet och mångfald
Föreningsliv och frivilligsektor representerar den mångfald av invånare och intressen
som finns i kommunen. Det ska ges förutsättningar för att ta tillvara människors vilja till
engagemang och möta behov och önskemål från medborgare oavsett bakgrund eller
ålder. I samverkan skapar vi förutsättningar för inkludering, tillgänglighet och
integration för kommunens alla medborgare.

Gemenskap
Socialt deltagande har betydelse för vår livsstil. Det skapar gemenskap och ger en känsla
av samhörighet, sammanhang och identitet. I samverkan skapar vi den demokratiska
mötesplatsen för utbyte av tankar, dialog och möjlighet att påverka beslutsfattande.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett såväl hållbart som inkluderande
föreningsliv och frivilligsektor som gör Tranemo till en attraktiv kommun.

Hållbar samhällsutveckling och demokrati
En god samhällsutveckling förutsätter den enskilda medborgarens engagemang.
Människors delaktighet i föreningsliv och frivilligsektor är en förutsättning för en
levande demokrati och ska därför underlättas och uppmuntras. Den ideella sektorn
spelar en viktig roll för kommunens attraktivitet och utveckling. I samverkan ska allas
deltagande främjas. Beslut som påverkar förutsättningarna för civilsamhället ska fattas i
dialog, utifrån en gemensam vilja och ska gälla långsiktigt samt vara hållbara.
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Enkelhet
Samverkan mellan Tranemo kommun och civilsamhället bygger på respekt för våra olika
förutsättningar. Den karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. I
samverkan möts vi med flexibilitet och öppenhet. Relationen präglas av acceptans för
olikheter och kritik som kan uppstå. Kommunen ska arbeta för att vara tydlig,
transparent och lättillgänglig i kommunikationen med föreningsliv och frivilligsektor.

Några exempel på vilka förväntningar föreningsliv och frivilligsektor
kan ha på kommunens insatser:
• Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Tydliga kontaktpersoner som ansvarar för
systematisk återkoppling i frågor som rör civilsamhällets verksamheter och aktörer.
• Genom dialog fånga upp och om möjligt förvalta och sprida idéer och kompetens från
föreningsliv och frivilligsektor.
• Stötta och stimulera kompetensutvecklingen i föreningsliv och frivilligsektor.
• Säkerställa att det finns ett föreningsregister via kommunens hemsida och arbeta för att
ta fram en plattform där föreningars och frivilligsektors aktiviteter och evenemang kan
marknadsföras.
• Utforma regler för stöd i dialog med föreningsliv och frivilligsektor.

Några exempel på förväntningar kommunen kan ha på föreningsliv och
frivilligsektor:
• Föreningarna arbetar för att medlemmar är delaktiga vid informations- och
dialogmöten som kommunen bjuder in till.
• Föreningar och frivilligsektor bidrar med idéer, kompetens och intresse för att utveckla
föreningslivet och frivilligsektorn i kommunen.
• Föreningar och frivilligsektor söker vägar för samarbete och utbyte med varandra när
de finner det lämpligt.
• Föreningar och frivilligsektor arbetar med frågor kring demokrati, jämställdhet,
respektför allas lika värde, tillgänglighet för personer med funktionsvariation samt med
integration.
• Föreningar och frivilligsektor följer utsatta ansökningstider och angivna regler.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA

Allmänna bestämmelser; föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

4-5

Allmänna bestämmelser; föreningar som driver allmänna samlingslokaler & bygdegårdar

6-7

Kommunalt Aktivitetsstöd

8

Ledarutbildningsbidrag

9

Stimulansbidrag

10

Lokalbidrag

11-12

Driftbidrag; till anläggningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

13-14

Poänglista; föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

15-16

Driftbidrag; till allmänna samlingslokaler

17

Poänglista; allmänna samlingslokaler

18

Investerings- och upprustningsbidrag för anläggningar och samlingslokaler

19-20

Bidrag till elljusspår

21

Träffpunktsbidrag

22

PUF – Pengar Ung Fritid

23

Bidrag till pensionärsföreningar

24

Bidrag till funktionshinderföreningar

25

Stimulansbidrag Grannsamverkan

26

Bidrag till folkhälsoinsatser i Tranemo kommun

27-28

Kulturarrangörsbidrag

29

Kulturföreningsbidrag

30-31

Försköningsmedel

32

Bidrag till byalag/samhällsföreningar
Riktlinjer för ansökningar från ideella föreningar om stöd till anläggningar och
byggnadsprojekt av större karaktär

33
34-35

Pris för föreningsledare

36

Pris för unga föreningsledare

37

Kulturpris

38
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR MED
BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Bidragsberättigade föreningar
Kommunalt bidrag enligt de regler som följer kan utgå till förening som har sitt säte i och
bedriver verksamhet i Tranemo Kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar, valt
styrelse samt vara ansluten till riksorganisation som enligt aktuell förordning (SFS) och
föreskrift (SKOLFS) erhåller statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
Föreningen skall vara registrerad hos Tranemo kommun Samhällssektionen, Fritid.
Föreningen skall präglas av demokratiska värderingar, motverka utanförskap, vara
öppen för alla och arbeta för jämställdhet i sin styrelse och verksamhet.
Föreningen skall arbeta för att motverka våld, alkohol- och drogmissbruk. En
förutsättning för bidrag är att verksamheten bedrivs i alkohol-, drog-, rök- och dopingfri
miljö.
Föreningens lokaler/ anläggning skall vara tillgänglighetsanpassad för personer med
funktionsnedsättning.
Föreningen skall arbeta för hållbara lösningar ur miljö- och klimathänseende.
Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår till förening som senaste verksamhetsåret har
minst tio medlemmar i åldern 7 – 20 år och som redovisar minst 20 sammankomster för
barn- och ungdomar i åldern 7-20 år.
Efter Kommunstyrelsens prövning kan förening vars verksamhet bedöms som
angelägen, erhålla bidrag även om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser.

Ej bidragsberättigade föreningar
Bidrag utgår inte för ändamål som annat kommunalt organ ger bidrag till. Bidrag utgår
inte till skolförening, hem- och skolaförening eller liknande, ekonomiska föreningar,
fackliga föreningar, politiska föreningar, korporationsföreningar, gillen eller
kamratföreningar. Bidrag utgår inte heller till föreningsverksamhet som har kommersiellt
syfte.

Medlemskap
Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad
i föreningens medlemsmatrikel med namn, adress och födelseår och som erlagt fastställd
medlemsavgift.

Ansökningsförfarande
Ansökan om bidrag görs hos Samhällsutvecklingssektionen, Fritid på särskild
ansökningsblankett senast den dag som anges under bestämmelserna för respektive
bidragsform. Ansökan ska undertecknas av föreningens ordförande och kassör eller
sekreterare. Bidrag utbetalas endast om bidragsansökan inlämnats inom föreskriven tid.
Bidragssökande förening ska efter avslutat verksamhetsår delge
Samhällsutvecklingssektionen, Fritid sina årsredovisningshandlingar (verksamhets-,
ekonomisk- och revisionsberättelse).
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Utbetalning av bidrag
Tranemo Kommun strävar efter att i görligaste mån betala ut bidragen via bankgiro men
plusgiro kan också godkännas. Där brott mot bidragsbestämmelserna konstaterats äger
Kommunstyrelsen rätt att innehålla eller återkräva beviljat bidrag.

Granskning
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina medlemsmatriklar,
närvarolistor, protokoll, räkenskaps- och revisionshandlingar till förfogande på sätt som
Kommunstyrelsen bestämmer. Handlingarna skall bevaras i minst fyra år efter
verksamhetsårets utgång.

Bidragsram
All bidragsgivning enligt dessa bestämmelser sker inom ramen för av
Kommunfullmäktige
anvisade anslag för gällande budgetår.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR SOM
DRIVER ALLMÄNNA SAMLINGSLOKALER OCH
BYGDEGÅRDAR
Utgångspunkter för att erhålla bidrag
Föreningen skall präglas av demokratiska värderingar, motverka utanförskap, vara öppen för
alla och arbeta för jämställdhet i sin styrelse och verksamhet.
Föreningen bör arbeta för att motverka våld, alkohol- och drogmissbruk.
Lokalen skall vara tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning.
Föreningen skall ha antagit riktlinjer för ansvarsfull uthyrning till ungdomar.
Föreningen skall arbeta för hållbara lösningar ur klimat- och miljöhänseende.
Föreningen måste redovisa minst 20 uthyrnings/verksamhetstillfällen föregående år för att
bidrag skall utgå året därpå.
Utgångsläget är en samlingslokal/bygdegård per ort.

Bidragsberättigade föreningar
Kommunalt bidrag enligt dessa bestämmelser kan utgå till förening som driver allmän
samlingslokal vilken upplåts till verksamhet för allmänheten och föreningar inom
Tranemo kommun. Föreningen ska ha stadgar som antagits av årsmötet, ha en
demokratiskt vald styrelse samt vara ansluten till riksorganisation. Undantas kan medges
vad gäller anslutning till riksorganisation. Samlingslokalen/bygdegården skall vara
godkänd som sådan av kommunstyrelsen innan bidrag kan erhållas. Bidrag utgår inte
till ändamål som annat kommunalt organ ger bidrag till.
Efter Kommunstyrelsens prövning kan förening vars lokal bedöms som angelägen,
erhålla bidrag även om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser.

Medlemskap
Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad
i föreningens medlemsmatrikel med namn, adress och födelseår och som erlagt fastställd
medlemsavgift.

Ansökningsförfarande
Ansökan om godkännande som samlingslokal och ansökan om bidrag görs hos
Samhällsutvecklingssektionen, Fritid. Ansökan ska undertecknas av föreningens
ordförande och kassör eller sekreterare. Bidrag utbetalas endast om bidragsansökan
inlämnats inom föreskriven tid.
Bidragssökande förening ska efter avslutat verksamhetsår delge
Samhällsutvecklingssektionen, Fritid sina årsredovisningshandlingar (verksamhets-,
ekonomisk- och revisionsberättelse). Samt lämna in aktuella registeruppgifter om
förenings styrelse och kontaktpersoner.
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Utbetalning av bidrag
Tranemo Kommun strävar efter att i görligaste mån betala ut bidragen via bankgiro men
plusgiro kan också godkännas. Där brott mot bidragsbestämmelserna konstaterats äger
Kommunstyrelsen rätt att innehålla eller återkräva beviljat bidrag.

Granskning
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina medlemsmatriklar, närvarolistor,
protokoll, räkenskaps- och revisionshandlingar till förfogande på sätt som Kommunstyrelsen
bestämmer. Handlingarna skall bevaras i minst fyra år efter verksamhetsårets utgång.

Bidragsram
All bidragsgivning enligt dessa bestämmelser sker inom ramen för av Kommunfullmäktige
anvisade anslag för gällande budgetår.
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KOMMUNALT AKTIVITETSSTÖD

Vilka får söka:

Ideell förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna
för föreningar med barn- ungdomsverksamhet.

Ändamål:

Bidraget avser att stimulera till ökad aktivitet samt
ekonomiskt stödja föreningens administrations- och
planeringsarbete.

Bestämmelser/villkor:

Bestämmelser/villkor: Bidraget utgår per sammankomst och
per mötesdeltagare. Sammankomsten ska vara planerad,
ledarledd och pågå minst 60 minuter samt ha minst tre
deltagare i åldrarna 7 – 20 år. För deltagare med
funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Ledare i
bidragsberättigad ålder 13-20 år får räknas som deltagare.
Bidraget utgår endast en gång per dag och grupp oavsett
aktivitetens längd. En grupp får inte ur
redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att
erhålla mer bidrag.

Bidrag:

Aktivitetsstödet utgår med ett fast belopp per
sammankomst samt ett belopp per deltagartillfälle i
bidragsberättigad ålder, dock till högst 20 deltagare per
sammankomst. En förutsättning för att erhålla bidrag är att
föreningen har en antagen och godkänd alkohol- och
drogpolicy och i övrigt följer regelverket. Föreningar som
certifierar sig enligt regelverket för ”Utmärkt förening”
erhåller ett högre bidrag

Ansökan:

Senaste ansökningsdatum är 25 februari och 25 augusti.
Ansökan på kommunens hemsida, under ansökan wbb
bidrag.
Uppgifterna på ansökan ska gälla aktuell tidsperiod
(senaste halvåret). Aktivitet som genomförts de sista 45
dagarna av föregående redovisningsperiod, om de inte
redovisats tidigare, får tas med i redovisningen.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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LEDARUTBILDNINGSBIDRAG
Vilka får söka:

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som
uppfyller de allmänna bestämmelserna

Ändamål:

Bidraget avser att stödja utbildning av föreningens ledare
och funktionärer.

Bestämmelser/villkor:

Den maximala summa en förening kan disponera för
ledarutbildning under ett år baseras på antalet godkända
aktivitetssammankomster under föregående period. Från
och med 1994 är lägsta summa 4000 kr/förening gällande
intervallet 10-100 aktivitetssammankomster. För varje
påbörjat hundratal sammankomster därutöver utgår
ytterligare 500 kr. Högsta möjliga bidrag, som kan utgå till
en förening, är dock 8 000/år, vilket utgår för 801 eller fler
sammankomster. Samhällsutvecklingssektionen, Fritid
fastställer årligen totalramen för ledarutbildningsbidraget
och justerar vid behov bidragstrappan utifrån detta.
Föreningen avgör själv vilka medlemmar som ska utbildas
och för vilka typer av utbildningar man vill utnyttja
bidraget.

Bidrag:

Bidrag utgår för kursavgift samt för resekostnad efter
billigaste färdsätt.

Ansökan:

Ansökan skall inlämnas till Samhällssektionen, Fritid senast
en månad efter avslutad utbildning. Till ansökan skall
bifogas kvitton eller dylikt, som visar föreningens
kostnader för kursavgift och resor.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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STIMULANSBIDRAG

Vilka får söka:

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet,
förening som driver bygdegård eller samlingslokal,
samhällsföreningar/byalag eller annan förening som
förvaltningen bedömer uppfyller ändamålen nedan.

Ändamål:

Bidraget avser att vara ett komplement till övriga bidrag
och skall syfta till utveckling inom föreningslivet.

Bestämmelser/ villkor:

Verksamheten skall rikta sig till barn och unga i åldern 7-20 år.
Den skall vara alkohol- drog- och rökfri och motverka våld
och diskriminering. Exempel på insatser och projekt som
prioriteras: insatser för underrepresenterade grupp,
samverkansprojekt, öka ungdomars inflytande och
delaktighet i föreningsverksamheten, nystartande av
förening, läger/lovverksamhet som går utöver befintlig
föreningsverksamhet. För bidrag till läger/lovverksamhet
gäller ett bidrag per ort och att föreningarna uppmanas till
samverkan så långt det är möjligt.

Bidrag:

Max 5 000 kr som engångsbelopp per ansökan.

Ansökan:

För att besked om bidrag ska kunna erhållas innan verksamheten
startar, måste ansökan inlämnas till Samhällssektionen,
Fritid senast två månader före planerad verksamhetsstart.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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LOKALBIDRAG

Vilka får söka:

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet
och som uppfyller de allmänna bestämmelser som gäller för
dessa föreningar .

Ändamål:

Bidraget avser att stödja förening som hyr lokal för barnoch ungdomsverksamhet

Bestämmelser/villkor:

Bidrag utgår endast för lokal som nyttjas för barn- och
ungdomsverksamhet.
Bidrag utgår med ett procentuellt bidrag av faktiska eller
beräknade kostnader för hyrd anläggning eller lokal, under
förutsättning att anläggningen eller lokalen inte på annat
sätt har, av kommunen, subventionerad hyra.
Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1
föreningar får mer i bidrag.
•

•

Kategori 1 Föreningar med över 200 sammankomster per
år för barn och unga i ålder 7-20 år eller förening som
fått särskild prövning.
Kategori 2 Föreningar med under 200 sammankomster
per år för barn och unga i ålder 7-20 år samt föreningar
som kommunen bedömer är viktiga för bredden i
föreningslivet.

För hyra av kommunens idrottshallar utgår lokalbidrag
med procentsats vilken dras direkt på hyran utan ansökan.
För hyra av konstgräsplaner och omklädningsrum i
anslutning till dessa anläggningar utgår inget lokalbidrag.
Då hyrd anläggning eller lokal används till arrangemang
där entréavgifter upptages utgår inte bidrag. Bidrag utgår
inte heller till förenings egen anläggning eller lokal, eller till
hyrd anläggning eller lokal utanför kommunen.
Föreningar som hyr eller avser att skaffa lokaler på
långtidskontrakt är skyldiga att så långt det är möjligt
samutnyttja lokaler med andra föreningar på orten.
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Förening som avser att skaffa egen anläggning eller lokal
ska inhämta Kommunstyrelsens medgivande innan
hyreskontrakt upprättas, om lokalbidrag ska kunna
erhållas. För att lokalbidrag ska utgå måste anläggningen
eller lokalen få nyttjas av andra organisationer efter
hänvisning från Samhällssektionen, Fritid.
Kommunstyrelsen äger rätt, om speciella skäl föreligger, att
besluta om ett bidragstak för förening som ansöker om
lokalbidrag eller med ett års varsel ompröva tidigare
godkännande av lokal.
Bidrag:

Lokalbidrag utgår för godkänd hyreskostnad, med en
procentsats som Kommunstyrelsen fastställer.

Ansökan:

Senaste ansökningsdatum är 31 mars.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se

sida 12

DRIFTBIDRAG TILL ANLÄGGNINGAR FÖR
FÖRENINGAR MED BARN- OCH
UNGDOMSVERKSAMHET

Vilka får söka:

Förening som äger eller förvaltar anläggning och som
bedriver barn- och ungdomsverksamhet enligt de allmänna
bestämmelserna. Föreningar som äger eller förvaltar
anläggning som kommunen bedömt är viktig för
allmänhetens möjlighet till en aktiv fritid.

Ändamål:

Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningars drift- och
underhållskostnader för den egna eller förvaltade
anläggningen.

Bestämmelser/villkor:

Bidrag utgår för anläggning som nyttjas för barn- och
ungdomsverksamhet, samt för anläggning som kommunen
bedömt är viktig för allmänhetens möjlighet till en aktiv
fritid.
Bidraget beräknas efter anläggningens storlek och
användning enligt uppgjort poängsystem samt enligt
kommunens särskilda bedömning. Kommunstyrelsen kan
med ett års varsel ompröva poängsättningen av
anläggningen.
Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1
föreningar får mer i bidrag.
•

•

Kategori 1 Föreningar med över 200 sammankomster per
år för barn och unga i ålder 7-20 år eller förening som
fått särskild prövning.
Kategori 2 Föreningar med under 200 sammankomster
samt föreningar som kommunen bedömer är viktiga för
bredden i föreningslivet.
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Särskilt bidrag kan utgå efter ansökan från förening.
Förvaltningen bedömer om föreningen/anläggningen
uppfyller det som krävs för att få det särskilda driftbidraget
utifrån uppställda kriterier. Kommunstyrelsen fastställer
bidragsnivån från fall till fall utifrån anläggningens
beskaffenhet. Bidraget kan innebära att kommunen står för
vissa kostnader eller så kan bidraget ges som ett
kontantbidrag enligt upprättat avtal.

Kriterierna för att få särskilt driftbidrag:
Föreningen uppfyller övriga krav som ställs för att få
driftbidrag
• Föreningen tillhör kategori 1
• Anläggningen har höga driftskostnader
• Anläggningen har hög nyttjandegrad
• Anläggningen är unik i sitt slag
• Anläggningen kan nyttjas av barn och unga från hela
kommunen
• Samtliga kriterier i enlighet med ovan skall vara
uppfyllda för att kunna erhålla särkskilt driftbidrag
•

Bidrag:

Driftbidraget utgår med ett fast belopp per poäng och år
samt efter kategorisering eller enligt bestämmelser för
särskilt bidrag. Belopp per poäng fastställs av
Kommunstyrelsen årligen. Bidraget utgår dock med ett
maxbelopp för godkända driftskostnader som fastställs av
kommunstyrelsen eller enligt bestämmelser för särskilt
bidrag.

Ansökan:

Bidraget utbetalas årligen på vårterminen av
Samhällssektione, Fritid utan särskilt ansökningsförfarande
utifrån beslutad poängsättning och bedömning. Föreningen
är skyldig att årligen senast den 31 mars redovisa sina
driftskostnader för anläggningen till
Samhällsutvecklingssektionen, Fritid.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se

sida 14

POÄNGLISTA, FÖR FÖRENINGAR MED BARN- OCH
UNGDOMSVERKSAMHET
Anläggningsdel

Poäng

1.

Fotbollsplaner gräs per påbörjat 1000-tal m2 2 poäng

2 - 12

2.

Fotbollsplaner grus per påbörjat 1000-tal m2 1 poäng

1- 6

3.

Belysning under 20 kw 5 poäng, över 20 kw 8 poäng

5-8

4.

Löparbana runt om med hoppgropar

3

5.

Löparbana 100 m med hoppgropar

1

6.

Lokal per styck (inkl. kök, korridor, duschrum mm.)
5—30 m2
31—60 m2
61—120 m2
121—300 m2
301—600 m2
601—
m2

1
2
3
4
5
6

7.

Omklädningsrum ( som lokal )

1

8.

WC 1 poäng/toalett

1

9.

Dusch – 1 poäng för dusch i anläggningen

1

10. Bastu

1

11. Köksutrustning ( diskmaskin, spis, micro, kyl, frys,
porslin, bestick, glas mm.)

1-5

12. Tillgänglighetsanpassat (WC, ramp, hörslinga)

2

13. Filmmaskin

1-2

14. AV- utrustning ( projektor, filmduk, video, Whitebord mm.)

1-2

15. Stolar ( på varje påbörjat 50 tal med bord)

1

16. Miljöanpassning (ex. värmepump, fjärrvärme, solenergi,
snålspolande duschar)

2

17. Ventilation ( FTX, till och från luft, värmeväxlare)

2

18. Scenmaskinerier

1–3
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19. Scenbelysning eller liknande

1-3

20. Ljudanläggning

1-3

21. Speciella förutsättningar ( övrig utrustning, idrottsutrustning etc)

1-5

22. Tvättmaskin

1

23. Läktare med tak, för varje påbörjad 100-tal sittpl.

2

24. Läktare utan tak, för varje påbörjad 100-tal sittpl.

1

25. Tennisbana, grus

4

26. Tennisbana, asfalt

1

27. Badmintonbana, utomhus, asfalt

0,5

28. Ridsportanläggning, per påbörjat 1000-tal m2 2 poäng

2-12

29. Fältrittbana

12

30. Motorcrossbana

6

31. Trialbana

3

32. Vattenskidanläggning

12

33. Skjutbana

1-5

34. Isbanor , spolning

2

35. Isbanor, belysning under 5 kw

1

36. Isbanor, belysning över 5 kw

3

37. Skidbacke, belyst

2–4

38. Skid-/terrängspår
Skid-/terrängspår
Skid-/terrängspår

- 5 km
6 – 10 km
10 km -

1
2
3
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DRIFTBIDRAG TILL ALLMÄNNA SAMLINGSLOKALER

Vilka får söka:

Förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna för
samlingslokaler. Bidrag utgår till förening som ansökt om
och blivit godkänd som allmän samlingslokal.

Ändamål:

Bidraget avser att ekonomiskt stödja förening som äger och
driver allmän samlingslokal vilken upplåts till verksamhet
för allmänheten och föreningar.

Bestämmelser/villkor:

Bidrag utgår till förening som ansökt om och blivit godkänd
som allmän samlingslokal. Förvaltningen fastställer poängen
som föreningen får enligt uppgjort poängsystem.
Kommunstyrelsen kan med ett års varsel ompröva
poängsättningen av samlingslokalen.

Bidrag:

Driftbidraget utgår med ett fast belopp per poäng och år.
Beloppet fastställs av Kommunstyrelsen varje år. Bidrag
utgår med max 60% av godkända driftskostnader. Till
godkända driftskostnader räknas: uppvärmning, elkostnad,
sophämtning, försäkring samt underhåll på 20 000 kr

Ansökan:

Bidraget utbetalas varje år av Samhällssektionen, Fritid utan
särskilt ansökningsförfarande. Förenings skall senast den 31
mars lämna in en redovisning av sina godkända
driftskostnader.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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POÄNGLISTA, ALLMÄNNA SAMLINGSLOKALER

6.

Lokal per styck (inkl. kök, korridor, duschrum mm.)
5—30 m2
31—60 m2
61—120 m2
121—300 m2
301—600 m2
601—
m2

1
2
3
4
5
6

7.

Omklädningsrum ( som lokal )

1

8.

WC 1 poäng/toalett

1

9.

Dusch – 1 poäng för dusch i anläggningen

1

10. Bastu

1

11. Köksutrustning ( diskmaskin, spis, micro, kyl, frys,
porslin, bestick, glas mm.)

1-5

12. Tillgänglighetsanpassat (WC, ramp, hörslinga)

2

13. Filmmaskin

1-2

14. AV- utrustning ( projektor, filmduk, video, Whitebord mm.)

1-2

15. Stolar ( på varje påbörjat 50 tal med bord)

1

16. Miljöanpassning (ex. värmepump, fjärrvärme, solenergi,
snålspolande duschar)

2

17. Ventilation ( FTX, till och från luft, värmeväxlare)

2

18. Scenmaskinerier

1–3

19. Scenbelysning eller liknande

1-3

20. Ljudanläggning

1-3

21. Speciella förutsättningar ( övrig utrustning, idrottsutrustning etc)

1-5

23. Tvättmaskin

1
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INVESTERINGS- OCH UPPRUSTNINGSBIDRAG
FÖR ANLÄGGNINGAR OCH SAMLINGSLOKALER
Vilka får söka:

Förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna för
föreningar med ungdomsverksamhet samt samlingslokaler.

Ändamål:

Bidraget utgår för nyanläggning, om - och tillbyggnad samt
upprustning (dock tidigast efter att anläggningen är
avskriven) av föreningsägd eller arrenderad anläggning
eller samlingslokal/bygdegård.

Bestämmelser/villkor:

Bidraget utgår efter särskild prövning från fall till fall till
anläggningar samt samlingslokaler som är tillgänglig för
föreningar och allmänhet.
Föreningen skall ha upprättat en underhållsplan som
sträcker sig 5 år framåt för att ha rätt att söka bidraget.
Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:
• Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet
för alla.
• Åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet.
• Jämställdhetsskapande åtgärder
• Miljö och energieffektiviseringar
Ansökan ska innehålla kortfattad redogörelse av planerad
åtgärd. Motiv till föreslagen åtgärd, kostnadsberäkning med
bilagda offerter, finansieringsplan, ritningar och kort
arbetsbeskrivning av vilken bör framgå om samlingslokalen
är tillgänglighetsanpassad. Föreningen är skyldig att
undersöka möjligheten att söka andra bidragsmöjligheter,
t.ex. bidrag hos Boverket, Riksidrottsförbundet, Allmänna
Arvsfonden.
Bidragsmottagaren är skyldig att underkasta sig den kontroll
av arbetenas utförande och bidragets användning som
Samhällsutvecklingssektionen, Fritid finner erforderlig.
Om anläggningen eller samlingslokalen läggs ner eller
uppenbarligen försummas eller om huvudmannen
underlåter att fullgöra föreskrivna villkor och bestämmelser
kan huvudmannen, om Kommunstyrelsen så beslutar, bli
skyldig att återbetala uppburet bidrag eller del därav.
Igångsättningstillstånd kan utfärdas under förutsättning att
föreningen kontaktat förvaltningen, Fritid innan projektet
påbörjas.
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Bidrag:

Bidrag utgår för godkänd material- och
maskinhyreskostnad, för arbetsinsatser som kräver
specialistkompetens och för eget arbete med max 50% av
den totala kostnaden dock max 100 000 kr.
Föreningen har två år på sig att hämta ut beviljat bidrag.
Bidrag kan ges för
Mer omfattande renoverings- underhålls eller
reparationsarbeten. Framställning av orieteringskartor.
Inventarieinköp av varaktig karaktär, kopplat till
föreningens kärnverksamhet. Anskaffningsvärde minst
20 000 kr.
Bidrag ges ej för
Åtgärder i hyrda lokaler
Asfaltering, om ej direkt kopplat till verksamheten.
Arbeten som anses som lättare underhåll.
Arbeten som redan är påbörjade eller slutförda om inte
igångsättningstillstånd beviljats.

Ansökan:

Sista ansökningsdatum är 31 mars året innan planerad
byggnation ska ske. Ansökan behandlas av
Kommunstyrelsen senast i december. Bidragsansökan ska
vara inkommen till Samhällssektionen, Fritid innan arbetet
påbörjas.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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BIDRAG TILL ELLJUSSPÅR

Vilka får söka:

Följande föreningar sköter om elljusspår och har rätt att
söka och erhålla dessa bidrag;
Ardagh Fritid, Limmared
IKO Fritid, Grimsås
Nittorps IK
Sjötofta IF
Dalstorps IF
Hulareds SoIF
Ljungsarps IF
Länghems IF
Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård, Tranemo

Ändamål:

Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningens
underhållskostnader av elljusspåret, som till exempel
slyröjning och spårkörning.

Bestämmelser/villkor:

Bidraget består av en fast summa som följer poängbidraget
samt en rörlig motsvarande full ersättning för den faktiska
strömförbrukningskostnaden.

Bidrag:

Bidraget utgår med ett fast belopp per kilometer belyst
spår, som fastställs av Kommunstyrelsen varje år samt
ersättning för den faktiska strömförbrukningen.

Ansökan:

Det fasta bidraget utbetalas 31 mars och ersättningen för
elkostnaden löpande eller efter redovisning av föreningen.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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TRÄFFPUNKTSBIDRAG
Vilka får söka:

Alla föreningar som är verksamma inom Tranemo kommun.

Ändamål:

Bidraget avser att stödja förening som driver öppen
verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 10-19 år på de orter
där kommunen inte har fritidsgård eller liknande verksamhet.

Bestämmelser/villkor:

Bidraget avser att täcka vissa kostnader för förening som
skapar mötesplatser för ungdomar i åldern 10-19 år, med
ständig vuxennärvaro.
Verksamheten ska vara öppen för alla och utan krav på
medlemsavgift eller liknande.
Tidsperioder för verksamheten skall vara januari-april och
september-december.
Innan bidrag söks skall ett bidragsavtal upprättas mellan
förening och fritidsavdelning på basis av verksamhet och
öppethållande. Verksamhetsbidrag utgår inte för verksamhet
enligt ovan. Lokalbidrag eller annan lokalsubvention utgår inte
om inte överenskommelse av särskilda skäl har träffats.
Samhällsutvecklingssektionen, Fritid äger rätt att avgöra och
begränsa rätten till träffpunktsbidrag.

Bidrag:

Bidrag utgår för max 2 dagar/vecka, max en helgdag och max 4
timmar/dag.
Bidrag kan utgå med 85 kr/verksamhetstimma under vardagar.
Bidrag kan utgå med 150 kr/verksamhetstimma under
helgdagar (fredag eller lördag).
Utbetalning sker i förskott i början av respektive period med
halva bidragsbeloppet, det resterande bidraget betalas ut efter
genomförd verksamhet och redovisning vid periodens slut.
Bidrag utgår för avtalad tid.

Ansökan:

Ansökan görs terminsvis på förtryckt blankett till
Samhällssektionen, Fritid.
För perioden januari-april lämnas ansökan senast 1 december.
För perioden september-december lämnas ansökan senast 1
augusti

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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PUF- PENGAR UNG FRITID
Vilka får söka:

Ungdomar och unga vuxna i åldern 13-19 år boende inom
Tranemo kommun.

Ändamål:

Syftet med PUF-bidraget är att stimulera och fånga upp
ungas initiativ och engagemang.

Bestämmelser/ villkor:

PUF-bidraget kan endast sökas av och genomföras för
ungdomar i Tranemo kommun.
Den/de sökande behöver inte vara organiserad i någon
förening utan det kan vara enskilda unga som har en idé
om aktivitet som fler unga skulle vilja delta i. Inbjudan skall
gå ut allmänt men antalet deltagare bestämmer arrangören,
och först till kvarn gäller

Bidrag:

PUF-pengar kan sökas löpande under året, max 2-3000:beroende på projektet.
Utbetalning sker efter att ansökan beviljats.

Ansökan:

Beskrivning av vad man vill genomföra, hur och vilka som
skall vara med i genomförandet samt budget ska bifogas i
ansökan
Efter projektets slut vill vi ha in en kort redovisning. Där
bör även framgå vilken målgrupp man nått med aktiviteten
Ansökan skickas till
Tranemo Kommun
Maria Giese
Fritid
514 80 Tranemo

Kontaktperson:

Fritidsledarna på respektive Fritidsgård
fritidsledarna@tranemo.se
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BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Vilka får söka:

Pensionärsföreningar som bedriver verksamhet i Tranemo
kommun.

Ändamål:

Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningens
administration och verksamhet.

Bestämmelser/villkor:

Föreningen skall ha antagit stadgar, ha en demokratiskt
vald styrelse samt vara ansluten till en riksorganisation för
att vara bidragsberättigad.
Pensionärsförening som beviljats bidrag har skyldighet att
på begäran ställa sina medlemsmatriklar, närvarolistor och
protokoll till lärandesektionens förfogande. Handlingarna
skall bevaras i minst fyra år efter verksamhetsårets utgång.

Bidrag:

Grundbidrag utgår med ett fast belopp för föreningens
administrationskostnader, verksamhetsplaner mm.
Resterande del av bidragsramen fördelas som en rörlig del
baserat på antalet medlemmar. Det rörliga bidraget baseras
på redovisade uppgifter och utbetalas retroaktivt för
föregående års verksamhet baserat på medlemsantalet vid
årsskiftet närmast före utbetalningen.

Ansökan:

Ansökan om föreningsbidrag skall vara inlämnad till
samhällssektionen Fritid senast den 31 mars. Bidrag
utbetalas endast om ansökan inkommit inom föreskriven
tid. Till ansökan skall bifogas årsredovisningshandlingar
samt plan för det kommande årets aktiviteter.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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BIDRAG TILL FUNKTIONSHINDERFÖRENINGAR
Vilka får söka:

Förening som har avdelning/lokalavdelning i Tranemo eller
medlemmar från Tranemo som är aktiva i lokalförening på
annan ort om lokalavdelning saknas i Tranemo

Ändamål:

Bidraget avser att stödja funktionshinderföreningarna så att
de kan verka för att medlemmarnas intressen tillgodoses
inom Tranemo kommun.

Bestämmelser/villkor:

Föreningen skall i görligaste mån delta i de
samverkansformer som kommunen bjuder in till för att
tillvarata målgruppernas intressen. Föreningen skall ha
antagit stadgar, ha en demokratiskt vald styrelse samt vara
ansluten till en riksorganisation för att vara
bidragsberättigad. Förening som beviljats bidrag har
skyldighet att på begäran ställa sina medlemsmatriklar,
närvarolistor och protokoll till
samhällsutvecklingssektionens förfogande. Handlingarna
skall bevaras i minst fyra år efter verksamhetsårets utgång

Bidrag:

Grundbidrag utgår med ett fast belopp för föreningens
administrationskostnader, verksamhetsplaner mm.
Resterande del av bidragsramen fördelas som en rörlig del
baserat på antalet medlemmar. Det rörliga bidraget baseras
på redovisade uppgifter och utbetalas retroaktivt för
föregående års verksamhet baserat på medlemsantalet vid
årsskiftet närmast före utbetalningen.

Ansökan:

Ansökan om föreningsbidrag skall vara inlämnad till
Samhällssektionen Fritid senast den 31 mars. Bidrag
utbetalas endast om ansökan inkommit inom föreskriven
tid. Till ansökan skall bifogas årsredovisningshandlingar
samt plan för det kommande årets aktiviteter.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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STIMULANSBIDRAG GRANNSAMVERKAN

Vilka får söka:

Grannsamverkansgrupper

Ändamål:

Minska omkostnaderna för grannsamverkansgrupperna

Bestämmelser/Villkor:

Bidrag ansöks en gång per år.
Bidrag beviljas endast om grannsamverkansgruppen är
representerade på det årliga grannsamverkansmötet.

Bidrag:

2000 kr
Bidrag ges för att kunna köpa in material, kontantkort till
mobil m.m.

Ansökan:

Löpande ansökan under hela året.

Kontaktperson:

Karin Eliasson, Folkhälsostrateg
0325-57 60 49, karin.eliasson@tranemo.se
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BIDRAG TILL FOLKHÄLSOINSATSER
I TRANEMO KOMMUN

Vilka får söka:

Föreningar inom Tranemo kommun

Ändamål:

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och
förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun.
Folkhälsomedlet ska innebära start av projekt som inte
inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar
till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa
eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen i
projektform där det finns en tydlig starttid, en
halvtidsuppföljning och en sluttid. Projektgruppen ska
arbeta aktivt med att få in arbetssättet i den ordinarie
verksamheten för att skapa en hållbar utveckling och att
hälsan främjas på lång sikt.
Projektet ska följa de folkhälsomål Tranemo kommun
tillsammans med Västra-Götalandsregionen satt upp för
tiden 2021-2024 och ska gärna riktas till grupper som annars
är svåra att nå. Prioriteringar görs inom områdena:
−
−
−

Bestämmelser/Villkor:

Barn och unga med särskilt fokus på levnadsvanor, psykisk
ohälsa.
Öka hälsan för personer med funktionsnedsättning
Öka den fysiska aktiviteten

Ansökning sker via e-tjänst på kommunens hemsida
− Projektledare/kontaktperson, adress, telefon, e-post,
organisationsnummer, postgiro/bankgironummer.
− Bakgrund till projektet, mål, målgrupp, metod för
genomförande.
− Samverkande parter och tänkt integrering i ordinarie
verksamhet efter avslutad projekttid samt hur ni ska
sprida information om projektet (media).
− Beloppet ni ansöker om och projektets tid (start och slut),
samt total budget för verksamheten (kommunbidrag,
övriga finansiärer, etc.)
− Uppföljning, dvs. hur resultatet skall beskrivas, mätas,
värderas eller följas upp i förhållande till mål/en.
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Bidrag:

Ekonomi och projektredovisning/uppföljning/utvärdering
för beviljade medel skall inlämnas senast två månader efter
avslutat projekt. Ej utnyttjade medel ska återbetalas.
Maxbelopp att söka: 20 000 kr

Ansökan:

Bidrag beviljas löpande under året, dock senast den 31
oktober för att projekt skall hinna äga rum innan årets slut,
om inget annat är överenskommet. Samt för att
budgetredovisningen ska in innan årsslut.

Kontaktperson:

Karin Eliasson, Folkhälsostrateg
0325-57 60 49, karin.eliasson@tranemo.se
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KULTURARRANGÖRSBIDRAG

Vilka får söka:

Alla som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i
Tranemo kommun kan söka ekonomiskt stöd. Du behöver
inte ha bildat en förening för att kunna söka. Det är
arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en
privatperson, förening eller annan organisation som står
bakom. Även barn och unga under 18 år i samarbete med
vuxna som ekonomiskt ansvariga, kan också söka arrangörsstöd.

Ändamål:

Verksamhet och aktiviteter som på ett aktivt sätt medverkar
till bredd, kvalitet och mångfald inom kulturlivet i Tranemo
kommun. Ett varierat kulturliv vitaliserar demokratin.

Bestämmelser/Villkor:

Arrangemanget ska vara offentligt och genomföras i
Tranemo kommun. Ett innehåll av god konstnärlig eller
folkbildande kvalité prioriteras. En väl genomtänkt
marknadsföring mot arrangemangets målgrupp bör ske.
Egen ekonomisk insats som exempelvis biljettintäkter ska
anges. Anslag till kommersiella verksamheter ges inte.
Tranemo kommun anges i all marknadsföring som
bidragsgivare. Förnyelse och nyskapande inslag välkomnas.
Samarbeten mellan arrangerande aktörer ses positivt.

Arrangemangsstöd
utbetalas inte till:

Kontaktperson:

Skolornas ordinarie undervisningsverksamhet.
Bokutgivning.
Anläggningar.
Kommersiella verksamheter som mässor och andra
kommersiella kulturaktiviteter.
Resor till kulturarrangemang utanför Tranemo kommun.
Juan Ochoa, kulturchef
0325- 57 64 72
juan.o@tranemo.se
Johanna Gustafsson, kultursamordnare
0325-57 64 70
johanna.gustafsson@tranemo.se
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KULTURFÖRENINGSBIDRAG

Vilka får söka:

Ej bidragsberättigade
Föreningar:

Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet
och som uppfyller bestämmelser och villkor enligt nedan.

Bidrag utgår inte till ekonomiska föreningar, fackliga
föreningar, politiska partier, religiösa samfund,
korporationsföreningar, gillen, kamratföreningar eller
föreningar med aktiviteter enbart för medlemmar. Bidrag
utgår inte till föreningsverksamhet som har kommersiellt
syfte. Bidrag utgår inte för ändamål som annan kommunal
verksamhet ger bidrag till.

Ändamål:

Bidraget avser att stödja föreningar som på ett långsiktigt
och aktivt sätt medverkar till bredd, kvalitet och mångfald
inom kulturlivet i Tranemo kommun. Ett varierat kulturoch föreningsliv vitaliserar demokratin.

Bestämmelser/Villkor:

Bidrag enligt de regler som följer kan sökas av
kulturförening som bedrivit kulturell verksamhet inom
Tranemo Kommun . Föreningen ska ha antagit stadgar, ha
en demokratisk vald styrelse och vara registrerad hos
Tranemo kommun.
Föreningen skall präglas av demokratiska värderingar,
motverka utanförskap, vara öppen för alla och arbeta för
jämställdhet i sin styrelse och verksamhet.
Föreningens lokaler/ anläggning skall i görligaste mån vara
tillgänglighetsanpassad för personer med
funktionsnedsättning.
Bidragsdel 1 Bidraget syftar till att stödja föreningar som på
ett långsiktigt och aktivt sätt medverkar till bredd, kvalitet
och mångfald inom kulturlivet i Tranemo kommun.
Bidragets storlek bedöms utifrån den kulturella insatsen.
Nyskapande och utvecklande satsningar premieras särskilt.
Bidragsdel 2 Ett fast grundbidrag beviljas årligen till
Hembygdsföreningar som äger/förvaltar byggnader av
kulturhistoriskt värde
och som lämnar in en verksamhetsplan samt en årlig plan
för sina byggnader/lokaler avseende underhåll och
upprustning.
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Medlemskap:

Som medlem räknas den som under närmast föregående
verksamhetsår varit registrerad i föreningens
medlemsmatrikel med namn, adress och födelseår och
erlagt fastställd
medlemsavgift.

Utbetalning av bidrag:

Tranemo Kommun strävar efter att i görligaste mån betala
ut bidragen via bankgiro men plusgiro kan också
godkännas. Där brott mot bidragsbestämmelserna
konstaterats äger Kommunstyrelsen rätt att innehålla eller
återkräva beviljat bidrag.

Bidrag:

Bidragsdel 1
Bidragets storlek bedöms utifrån varje enskild ansökan med
utgångspunkt från
ovanstående. Ansökan behandlas av kommunstyrelsen
senast i december.
Bidragsdel 2
Storleken på det fasta grundbidraget till
hembygdsföreningar fastställs av
Kommunstyrelsen årligen.

Ansökan:

Sista ansökningsdatum är 31 mars Till ansökan bifogas
årsmöteshandlingar inklusive verksamhetsberättelse och
ekonomisk årsredovisning.

Kontaktperson:

Juan Ochoa, Kulturchef
0325- 57 64 72, juan.o@tranemo.se
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FÖRSKÖNINGSMEDEL

Vilka får söka:

Byalag/samhällsförening eller vid särskilda fall andra
samhällsgemensamma föreningar

Ändamål:

Åtgärder ska innebära ett förskönande av samhällsbilden
av bestående karaktär och/eller ge orten ökad attraktivitet
genom estetisk förbättring. Gäller ej bruks- och
trygghetsåtgärder (t ex belysning av icke förskönande
karaktär) vilka faller inom ramen för redan befintlig
kommunal verksamhet.

Bestämmelser/Villkor:

Byalag/samhällsföreningar har möjlighet att hos
kommunstyrelsens allmänna utskott redovisa förslag till
åtgärder och anhålla om bidrag senast 31 mars.
Sökande måste inhämta förslag på åtgärder från
samhällsinnevånarna samt redovisa hur detta har gjorts.
(Detta är nya regler fr.o.m 2022)
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om
fördelningen av medlen. Bidraget förutsätter en egen insats
av föreningen varför ansökan ska ange hur stor del av
åtgärden som är självfinansierad. Bidraget förutsätter att
föreningen åtar sig skötsel och underhåll av den anläggning
bidraget avser. Utbetalning sker med 30% i samband med
att arbetet påbörjas och resterande omedelbart efter
slutredovisning av åtgärden.
Åtgärderna bör vara slutredovisade senast 1 november året
efter bidrag beviljats. Tidigare beviljat bidrag skall vara
slutredovisat innan medel kan beviljas för ny åtgärd.
Används bidraget till annat än vad som angetts i ansökan
ska föreningen bli återbetalningsskyldig.

Bidrag:

En åtgärd får utnyttja högst 100 000 kronor av de avsatta
medlen.

Kontaktperson:

Susann Gustafson, Turism- och landsbygdsutvecklare
0325-57 60 43, susann.gustafson@tranemo.se

sida 32

BIDRAG TILL BYALAG/SAMHÄLLSFÖRENINGAR
Vem kan få bidrag:

Bidrag betalas ut till de byalag/samhällsföreningar som
motsvarar villkoren nedan.

Ändamål:

Bidraget avser att stödja byalagens/samhällsföreningarnas
arbete för ortens utveckling och de boendes trivsel.

Bestämmelser/Villkor:

Bidrag utgår till de byalag/samhällsföreningar som lämnar
in en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan till
kommunen senaste 30 april.
Byalagen/samhällsföreningarna ska vara representerade på
de två kommunbygderåd som äger rum två gånger/år.

Bidrag:

5000 kr/år utbetalas i december månad.

Kontaktperson:

Susann Gustafson, Turism- och landsbygdsutvecklare
0325-57 60 43, susann.gustafson@tranemo.se
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REGLER FÖR ANSÖKNINGAR FRÅN IDEELLA
FÖRENINGAR OM STÖD TILL ANLÄGGNINGAR OCH
BYGGNADSPROJEKT AV STÖRRE KARAKTÄR
Vilka får söka:

Endast ideell förening som har sitt säte i Tranemo
kommunen och som har sin verksamhet förlagd i Tranemo
kommun äger rätt att ansöka om stöd till projekt av större
karaktär.

Ändamål:

Stöd till anläggningar och byggnadsprojekt av större
karaktär syftar till att ge föreningar möjlighet att investera i
anläggningar och därigenom utveckla verksamhet som i
övrigt gynnar de utgångspunkter som anges nedan.
Kommunens mål och vision samt strategiska plan är
utgångspunkt när ansökan behandlas. Kommunens
principer för stödet till föreningslivet är vägledande. Övriga
avvägningar görs från fall till fall beroende på projektets
art.

Bestämmelser/Villkor:

Den beräknanade kostnaden för projektet skall uppgå till
mist 400 000 kr för att ansökan skall behandlas. Endast
projekt där föreningen kommer äga, arrendera eller
disponera anläggningen i minst tio år kan komma i fråga.
Föreningen skall uppfylla de allmänna bestämmelser som
gäller för den föreningskategori föreningen tillhör inom
Tranemo kommun.
Övriga föreningar skall ha stadgar som antagits av årsmötet
och ha en demokratiskt vald styrelse. Föreningen skall
präglas av demokratiska värderingar, motverka
utanförskap, vara öppen för alla och arbeta för jämställdhet
i sin styrelse och verksamhet.
Föreningen skall i övrigt uppfylla de riktlinjer som finns för
ideella föreningar. Projektet skall vara
tillgänglighetsanpassat för personer med
funktionsnedsättning. Föreningen skall arbeta för hållbara
lösningar ur klimat- och miljöhänseende.Föreningen som
erhåller stöd skall opartiskt och i skälig omfattning samt på
skäliga villkor upplåta lokalen eller anläggningen till andra
nyttjare så som anges i avtal.
Övriga villkor anges i avtal som upprättas vid beviljande av
stöd.
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Ansökan:

Ansökan ställs till Kommunstyrelsen, Tranemo kommun,
514 80 Tranemo. Ansökan ska undertecknas av föreningens
ordförande och kassör eller sekreterare.
Ansökan skall vara Tranemo kommun tillhanda senast 1
mars året innan projektet är planerat att påbörjas. Undantag
från denna regel kan medges.
Projektet får inte påbörjas innan politiska beslut har fattats i
ärendet.
Kommunen äger rätt att kräva in alla nödvändiga uppgifter
för att kunna behandla ansökan.
En detaljerad beskrivning av projektet ska bifogas ansökan.
Ritningar och/eller arbetsbeskrivning, samt karta med
fastighetsbeteckning ska bifogas ansökan. Endetaljerad
investeringskalkyl med specifikation över projektets alla
beräknande kostnader och en finansieringsplan som visar
hur hela projektet ska finansieras ska bifogas. Offerter eller
dokument som visar hur investeringssumman har räknats
ut ska bifogas ansökan
Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska
lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.
Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse
med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet
styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat
beslut om ansökan ska bifogas ansökan.

Kontaktperson:

Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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PRIS FÖR FÖRENINGSLEDARE
Ändamål:

Priset avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla
föreningsledare i kommunen och därigenom uppmuntra
och utveckla kommunens föreningsliv

Bestämmelser/villkor:

Två priser delas ut varje år.
Pristagarna ska vara verksamma i ideell förening som har
sitt säte i Tranemo kommun
Pristagarna ska ha utfört ett betydelsefullt ideellt arbete för
sina föreningar främst avseende insatser som främjar barn
och ungdomsverksamhet.
Priset kan delas mellan två personer.
Ledare kan endast få stipendiet en gång.

Prissumma:

5.000 kronor/ledare. Prissumman fastställs av
kommunstyrelsen.

Nominering:

Pristagare kan föreslås av förening eller enskild
person. Förslagen ska skriftligen inlämnas till förvaltningen
senast 1 oktober. Utdelningen sker vid årets sista
kommunfullmäktigesammanträde

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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PRIS FÖR UNGA FÖRENINGSLEDARE

Ändamål:

Priset syftar till att uppmärksamma och uppmuntra unga
föreningsledare inom kommunen och därigenom
uppmuntra och utveckla kommunens föreningsliv.

Bestämmelser/villkor:

2 priser delas ut varje år, och pristagarna ska vara högst 25
år gamla.
Pristagarna ska vara verksamma i ideell förening med sitt
säte i Tranemo kommun.
Pristagarna ska ha utfört betydelsefullt ideellt arbete för
sina föreningar främst avseende insatser som främjar barn
och ungdomsverksamhet.
Pristagarnaa ska vara goda förebilder för sina
medmänniskor.
Priset kan delas mellan två personer

Prissumma:

5 000 kronor/ledare. Prissumman fastställs av
kommunstyrelsen.

Nominering:

Pristagare kan föreslås av förening eller enskild person.
Förslagen ska skriftligen inlämnas till förvaltningen senast
1 oktober. Utdelningen sker vid årets sista
kommunfullmäktigesammanträde.

Kontaktperson:

Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
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KULTURPRIS

Ändamål:

Priset syftar till att uppmärksamma person eller personer
som gjort betydande insatser inom det kulturella området.

Bestämmelser/villkor:

Kulturpriset utdelas årligen till en enskild person eller
grupp som skall vara verksamma inom kommunen.

Stipendiesumma:

10 000 kronor.
Utdelningen sker vi årets sista
kommunfullmäktigesammanträde.

Ansökan:

Pristagare kan föreslås av förening eller enskild person.
Förslagen ska skriftligen inlämnas till förvaltningen senast
1 oktober. Utdelningen sker vid årets sista
kommunfullmäktigesammanträde.

Kontaktperson:

Juan Ochoa, Kulturchef
0325- 57 64 72, juan.o@tranemo.se
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KONTAKTA OSS

BIDRAG TILL FÖRENINGAR MED UNGDOMSVERKSAMHET, DRIVER
SAMLINGSLOKALER, PRIS FÖR FÖRENINGSLEDARE OCH PRIS FÖR UNGA
FÖRENINGSLEDARE M.M.
Annika Loman, Fritidschef
0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se
Maria Giese, Föreningsutvecklare
0325- 57 67 63, maria.giese@tranemo.se

BIDRAG TILL GRANNSAMVERKAN OCH FOLKHÄLSOINSATSER
Karin Eliasson, Folkhälsostrateg
0325-57 60 49, karin.eliasson@tranemo.se

BIDRAG TILL LANDSBYGDSUTVECKLING SAMT BYALAG
Susann Gustafson, Turism- och landsbygdsutvecklare
0325-57 60 43, susann.gustafson@tranemo.se

BIDRAG TILL KULTURFÖRENINGAR, KULTURVERKSAMHET, KULTURPRIS
www.tranemo.se/kultur

Juan Ochoa, kulturchef
0325- 57 64 72, juan.o@tranemo.se
Johanna Gustafsson, kultursamordnare
0325-57 64 70, johanna.gustafsson@tranemo.se

Ansökan finner ni på www.tranemo.se
Uppdaterad 2022-01-20
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