RIKTLINJER FÖR BORGENSÅTAGANDE
GENTEMOT IDEELLA FÖRENINGAR SAMT
BIDRAG TILL BYGGLOV, MARKLOV OCH
ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖR VA FÖR
SÅDANA FÖRENINGAR

805-3

Antagna av kommunfullmäktige 1987-11-25, § 199.
Ändrade av kommunfullmäktige 1992-08-25, § 289.
Kommunen skall, som ett led i sitt stöd till föreningslivet,
teckna borgen för lån som föreningar finansierar investeringar i fritidsanläggningar med, samt lämna bidrag till
bygglov, marklov och anslutningsvgifter för VA för dessa
investeringar. Stöd i form av borgen och nämnda bidrag får
endast lämnas då investeringsobjekten överensstämmer med de
riktlinjer som angivits i drätselkontorets och fritidskontorets skrivelse den 19 oktober 1987.
Fritidsnämnden ges i uppdrag att pröva de enskilda investeringsobjekten, samt att teckna borgen såsom för egen skuld
på kommunens vägnar i enlighet med de riktlinjer som angivits i drätselkontorets och fritidskontorets skrivelse den
19 oktober 1987.
Utdrag ur fritidskontorets och drätselkontorets skrivelse
den 19 oktober 1987:
"Målgrupp och inriktning
Möjlighet att söka rubr borgen och bidrag skall ges ideella
föreningar/sektioner som är bidragsberättigade enligt
fritidsnämndens bidragsregler.
Investeringsobjekten skall överensstämma med de mål och
riktlinjer som finns angivna i den av kommunfullmäktige
antagna fritids- och kulturplanen. Objekten skall dessutom
prioriteras tillsammans med de kommunala fritidsinvesteringarna. Tillstyrkta objekt skall alltså ingå i fritidsnämndens förslag till verksamhetsplan. Investeringsobjekten
skall uppgå till minst 50 000 kr för att komma i fråga för
detta stöd.
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Föreningarnas investeringsobjekt skall i budgetsammanhang
vara jämställda med fritidsnämndens egna investeringar,
varför eventuella infrianden av borgensåtaganden skall
belasta fritidsnämndens budget".
Fråga om säkerhet för kommunal borgen skall avgöras från
fall till fall.
Amorteringsplan skall finnas.
"Administrativa rutiner
Förening/sektion som fattat beslut om att ansöka om kommunal
borgen/bidrag för enskilda objekt som kostar min 50 000
kronor skall inlämna ansökan till fritidsnämnden senast den
1/12. Fritidskontoret tillhandahåller särskild blankett.
Fritidsnämnden bedömer om projektet kan stödjas av kommunen
med hänsyn till de mål som antagits i fritids- och kulturplanen. Fritidsnämnden bedömer därefter de ekonomiska
förutsättningarna för projektets genomförande. Härvid
beaktas särskilt lånevillkor, driftkalkyler, medlemsunderlag, lokalbidragskonsekvenser m fl faktorer som påverkar det
slutliga ställningstagandet.
Tillstyrkta objekt tas med i det förslag till verksamhetsplan som fritidsnämnden förelägger kommunfullmäktige.
Efter fullmäktiges budgetbeslut i november kan fritidsnämnden teckna borgen såsom för egen skuld på kommunens
vägnar. Fritidsnämnden översänder kopia av boragensåtagandet
till drätselkontoret för kännedom.
Bidrag till bygglov, marklov och anslutningsavgifter för VA
administreras på följande sätt:
Föreningen erhåller räkning, attesterar denna och överlämnar
den till fritidskontoret för betalning. (Bidragen räknas in
i det ordinarie föreningsstödet.)"

