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2. Ansökningsförfarande
Ansökan om kommunalt bidrag gällande:
•
•
•

Kulturförening.
Studieförbund.
Invandrarförening.

Sista ansökningsdag 1:a maj varje år!
För sent inkommen eller ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej!
Ansökan ska lämna en klar redogörelse över verksamhetens omfattning och kostnader samt
undertecknas av ordförande och kassör eller sekreterare samt revisor.
Följande handlingar avseende genomfört verksamhetsår ska bifogas:
•
•
•

Verksamhetsberättelse.
Ekonomisk redogörelse.
Revisionsberättelse.

Ansökningsblankett finns att hämta på kommunens hemsida, www.emmaboda.se eller hos
områdessekreterare Nina Söderberg, se nedan.
Beviljade bidrag utbetalas året efter genomfört verksamhetsår till huvudföreningens bank- eller
plusgiro.

Ansökan insändes till:
Bildningsnämnden
Box 100
361 22 EMMABODA
Besöksadress: Järnvägsgatan 28
Tel. 0471-24 92 23
e-post: nina.soderberg@emmaboda.se
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ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER
3. Bidragsberättigade organisationer
Kommunalt bidrag kan enligt dessa normer utgå till förening i kommunen som:
•
•
•
•

Antagit stadgar.
Valt styrelse.
Varit verksam under minst 6 månader.
Är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet.

Kommunalt bidrag enligt dessa normer utgår ej till:
•
•

Organisation som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från den
kyrkliga kommunen eller någon annan kommunal myndighet.
Organisation som inte är ansluten till riksorganisation.

Efter prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som synnerligen angelägen, erhålla
bidrag om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser eller enligt begreppet
”medlemskap”.
I övrigt hänvisas till teknik- och fritidsnämndens bidragsnormer.
4. Granskning
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sin kassabok, verifikationer, aktivitetskort,
styrelseprotokoll m m till förfogande för granskning på sätt bildningsnämnden bestämmer.
Varje år väljs två föreningar ut för granskning.
5. Reducering av bidrag
Samtliga bidragsnormer är beroende av storleken på det bidragsbelopp som kommunfullmäktige
varje år anvisar till de olika föreningskategorierna. Om det anvisade beloppet inte täcker de
normerade bidragen, ska bildningsnämnden för varje år pröva hur anvisade medel ska fördelas
mellan de olika bidragsformerna samt på vilket sätt reduceringen ska ske.
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6. Bidrag till kulturföreningar
Kulturföreningar delas in i:
•
•
•
•

Skapande musik- och körföreningar.
Arrangerande föreningar.
Hembygdsföreningar.
Övriga kulturföreningar. Hit räknas efter särskild prövning bl a vissa invandrarföreningar.

Skapande musik- och körföreningar och övriga kulturföreningar:
Bidrag utgår som:
•

Grundbidrag – Ska ge en ekonomisk grundtrygghet samt täcka kostnader för t ex inköp
av arrangemang. För att grundbidraget ska utgå, måste minst 15 träffar/repetitioner
genomföras varje år. I annat fall äger bildningsnämnden rätt att reducera grundbidraget.
-

•

10 000 kr/år
6 000 kr/år

Lokalbidrag – Avseende förhyrda lokaler enligt följande:
-

•

Musikkårer:
Körer, musikgrupper, folkdanslag eller de
föreningar som nämnden finner likvärdiga:

Bildningsnämnden ska i förväg ha godkänt såväl förhyrning av lokal som
lokalkostnad.
Bidraget avser 50% av lokalkostnaden, vilken vid ansökan ska styrkas av
verifikation/verifikationer.
I första hand ska kommunägda lokaler hyras, i andra hand övriga lokaler.

Aktivitetsbidrag - Aktivitetsbidrag för 0-20 år utgår med 5 kr per medlemsaktivitet. För
att medlemsaktivitet ska få räknas, måste minst fem vara närvarande vid varje tillfälle.
Endast en sammankomst med samma deltagare får räknas per dag. För arrangemang
utgår inte något aktivitetsbidrag.

Arrangerande förening:
Bidrag utgår till arrangerande förening genom individuell prövning vid varje ansökningstillfälle.
Hembygdsföreningar:
Bidrag utgår som:
•

7 000 kr/år

Grundbidrag:

Hembygdsförening som har för avsikt att utge hembygdsbok, årskrönika eller dylikt, ska för detta
ändamål ansöka hos Bildningsnämnden ett år i förväg. Detta för att nämnden ska kunna ta upp
medel i budget för nästkommande år.
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7. Bidrag till studieförbund
För att bidrag ska utgå till studieförbund måste statliga bidrag utgå till förbundets verksamhet.
Vidare ska verksamheten följa folkbildningens grunder.
Bidraget per studietimme är beroende av det anslag bildningsnämnden erhåller för varje år.
Bildningsnämnden kommer därför att, när budgeten för varje år är fastställd, också fastställa
bidraget per studietimme. Observera att kulturtimmar inte får räknas med i antal
studietimmar!
8. Bidrag till invandrarföreningar
Bidraget syftar till att främja och bevara invandrarnas språk och kultur.
Verksamheten ska vara demokratiskt uppbyggd och antagit stadgar för sin verksamhet.
Verksamheten ska vara öppen även för svenskar och invandrare av andra nationaliteter.
Huvuddelen av medlemmarna ska dock komma från den egna invandrargruppen.
Bidrag utgår till invandrarförening enligt samma normer och principer som till den ungdoms- och
idrottsinriktade verksamheten i Emmaboda kommun.
Aktivitetsbidrag för 0-20 år utgår med 5 kr per medlemsaktivitet. För att medlemsaktivitet ska få
räknas, måste minst fem vara närvarande vid varje tillfälle. Endast en sammankomst med samma
deltagare får räknas per dag. För arrangemang utgår inte något aktivitetsbidrag.
I vissa fall efter särskild prövning, kan invandrarförening räknas som övrig kulturförening, se
punkt 6: Bidrag till Kulturförening.
9. Förskott av bidrag
Bildningsnämnden har rätt att efter särskild prövning utbetala förskott av bidrag motsvarande
50% av sammanlagt bidrag från föregående år.
Bidrag utbetalas tidigast under januari det år förskott av bidrag avser.
10. Bidrag barn och ungdom
Varje år avsätts pengar för speciella satsningar som gynnar barn och ungdomar. Föreningar kan
söka medel till satsningar som syftar till att väcka och stärka barns och ungdomars kulturintresse.
Dessa pengar kan sökas under hela året.
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