ANLÄGGNINGS & LOKALBIDRAG
o Lokalkostnadsbidraget avser att täcka del av kostnader för egen eller förhyrd lokal som
regelbundet användes för föreningens verksamhet.
o Förening som äger, hyr eller arrenderar en anläggning eller lokal har möjlighet att erhålla
lokalkostnadsbidrag under förutsättning att kommunal lokal ej kan ställas till förfogande.
Lokalkostnadsbidraget är maximerat till två (2) basbelopp.
o Lokalen eller anläggningen skall vara belägen inom kommunen och i förväg godkänd av
Kultur- och fritidsnämnden. Föreningen skall dessutom uppfylla allmänna bestämmelser.
o Förening som erhåller lokalkostnadsbidrag är skyldig att upplåta lokalen/anläggningen till
andra föreningar såvida ej egen planerad verksamhet störes.
o Kultur- och fritidsnämnden klassificerar anläggningen efter en bestämd
klassificeringsmall. Varje lokal/anläggning får ett visst antal poäng och bidrag utgår från
det antal poäng som erhållits.
o Poänggrundande vid klassificeringen är nettodriftkostnader, kvantitet och kvalité samt att
ge samma subventionsgrad till olika typer av anläggningar.
o Önskar föreningen omklassificering av sin lokal/anläggning p g a förändringar skall detta
meddelas Kultur- och fritidsnämnden senast 1 juli innevarande år, för ev. ny klassificering
skall bli bidragsgrundande nästa år.
o Bidraget som utgår från det antal poäng som erhållits är avsett för drift av
lokal/anläggning inkl. löpande och periodiskt underhåll.
o Poängvärdet i kronor fastställes av Kultur & Fritidsnämnden. För år 2000 - år 2001 har
poängvärdet fastställts till 2.200 kronor per poäng.
ARBETSSÄTT
1. Alla föreningar ansöker om stöd med sin verksamhetsplan för nästa år som grund. De
kvantitativa beräkningsgrunder som funnits i det gamla normerade bidragssystemet har
därmed försvunnit.
2. Ansvaret för föreningsstödet är decentraliserat, dels till bidragshandläggaren dels till
Kultur- och fritidsnämndens bidragsgrupp. Alla föreningar kommer i fortsättningen att ha
samma utgångsläge. Alla regler som automatiskt har givit vissa föreningar bidrag är
avskaffade. Dessa "Regler och riktlinjer...." garanterar inte någon förening något stöd
överhuvudtaget. Ansvaret ligger hos de politiskt valda ledamöterna i Kultur- och
fritidsnämnden. Dessa har stor frihet att utforma stödet (enl. träffat avtal) - men också att
avslå ansökan om stöd, allt med beaktande av bl. a. den kommunala likställighetsprincipen.
3. En avsikt med det nya arbetssättet är att skapa bättre kontakt mellan föreningarna och
Kultur- och fritidsnämnden. När föreningen har lämnat in sin ansökan om föreningsstöd
inleds en dialog som så småningom resulterar i en överenskommelse eller ett avslag.
Föreningen redovisar hur man vill bedriva sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden
redovisar vilka delar av verksamhetsplanen den är intresserad av att stödja. Diskussionerna
kommer så in på vilka stödformer föreningen är mest betjänt av. Under dialogens gång kan
förhoppningsvis nya idéer födas beträffande samverkansformer och stödformer. Dialogen
kommer förhoppningsvis att mera handla om kvaliteten i föreningens och kommunens
verksamheter. Genom sin fördjupade kunskap om föreningens verksamhet kan Kultur- och
fritidsnämndens företrädare skapa större precision i utformningen av stödet.

4. När föreningen och Kultur & Fritidsnämnden (nämndens bidragsgrupp) nått en
överenskommelse dokumenteras den med ett avtal. Av dokumentet framgår vilket stöd
föreningen är beviljad, både i form av kontant föreningsstöd och i andra former. Alla former
av stöd skall dokumenteras för att ge en rättvis bild av stödets fördelning. Av dokumentet
framgår också vilken verksamhet föreningen åtagit sig att bedriva för att få stödet.
5. Vid en senare tidpunkt, kanske när nästa års föreningsstöd sökes, följs
överenskommelsen upp. Om det visar sig att föreningen inte kunnat genomföra all sin
planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet avräknas från kommande års
stöd.
6. En annan avsikt med det nya arbetssättet är att minimera det administrativa arbetet,
både hos föreningen och hos kommunen. Det arbetssättet som redovisas här kräver
förmodligen endast en blankett för ansökan och en för överenskommelsen. Det ligger också
i idén om detta nya arbetssätt att de förtroendevalda i Kultur & Fritidsnämnden mer aktivt
skall delta i processen kring föreningsstödet i Åstorps kommun.
7. Kommunfullmäktiges styrmedel är "Riktlinjerna" i detta dokument. Riktlinjerna skall
betraktas som ett aktivt redskap. Ändringar och tillägg ska kunna ske löpande.
Poängsystem för lokalkostnadsbidrag.
Gäller fr o m 2000-01-01.
Poäng
A.

IDROTTSPLATSER

A 1. Klubbutrymmen,
samlingsutrymmen
Omklädningsrum, kansli
m m.
Omklädningspaviljong med uppvärmda utrymmen och väl fungerande
sanitära anordningar. 2 omklädningsrum.

2

Omklädningsrum i utmärkt skick, uppvärmt isolerat och med mycket
bra standard på sanitära anordningar. 2 omklädningsrum.

5

Utöver 2 st omklädningsrum - för varje omklädningsrum:

1

Samlingsutrymme, kansli m m.
(Stora olikheter i byggnader och standard, därför måste varje
anläggning
bedömmas individuellt).
B.

2 till 15

SKJUTBANOR

B 1. Långhållsskytte, per tavelställ:

0,2

B 2. Korthållsskytte och pistolbana, per tavelställ:

0,1

B 3. Byggnader vid skjutbanor.
Byggnad utan uppvärmning och VA.

1

Isolerad byggnad med uppvärmning och/eller VA

C.

3

SCOUTSTUGOR / SCOUTGÅRDAR

C 1. Användbara utrymmen enkel standard. Max 100 kvm.
Per ytterligare 20 kvm.

3 till 5
0,5

C 2. Stuga/Gård med uppvärmda utrymmen och VA. Max 100 kvm.
Per ytterligare 20 kvm.

6
0,5

C 3. Stuga/Gård i utmärkt skick, uppvärmt, isolerat och mycket bra
standard. Max 100 kvm.
7 till 8
Per ytterligare 20 kvm.
0,5
Poängen för scoutstugor minskas med 50 % om det ej är föreningens
basbyggnad.
D.

TENNISBANOR

D 1. Inhägnad asfalt/syntet per bana:

E.

Inhägnad stybb/grus per bana:

1,5 till 2

Klubbutrymme, (enl. A 1 - "Idrottsplatser").

2 till 15

RIDANLÄGGNINGAR

E 1. Ridhusmanege per 100 kvm.

F.

1

Uteridanläggning, gräs per 1000 kvm.

0,6

Uteridanläggning, grus per 1000 kvm.

0,5

Klubbutrymme, (enl. A 1 - "Idrottsplatser").

2 till 15

HUNDSPORT

F 1. Gräsytor per 1000 kvm.
Klubbutrymmen, (enl A 1 - "Idrottsplatser").

G.

1

0,8
2 till 15

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR / VERKSAMHETER

G 1. Bangolfbana

Max 10

G 2. Sportfiskeanläggning

Max 10

G 3. Bouleanläggning

Klubbutrymme, (enl. A 1 Idrottsplatser).
Boulbana, per bana (utomhus) :
Boulbana, per bana (inomhus) :
G 4. Hembygdsgårdar, museum etc. (enl A 1 - "Idrottsplatser).

2 till 15
0,1
1,5
2 till 15

