Allmänna bestämmelser –
publik verksamhet
Föreningar eller andra aktörer som söker bidrag inom området Publik
verksamhet ska uppfylla dessa allmänna bestämmelser. Det finns dessutom
specifika regler för de olika bidragen. Dessa listas under respektive bidrag.
De kommunala bidragen kan ges till föreningar och andra aktörer1 inom
Norrköpings kommun som bedriver verksamhet i Norrköping med sådan stabilitet
och omfattning att ett kommunalt bidrag är motiverat, och därigenom önskar
medverka till ett rikt och varierat kultur -och fritidsutbud inom kommunen.
Sökande förening eller annan aktör ska vara huvudansvarig för den publika
verksamhet som ansökan avser.
Bidrag kan inte sökas av föreningar eller aktörer vars huvudsakliga uppgift är att
bedriva vinstdrivande verksamhet eller som får bidrag via annan kommunal enhet.
Bidragsberättigad förening eller annan aktör ska uppfylla följande kriterier:
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Värdegrund
Föreningen eller aktören ska ha tagit del av, och dela, Norrköpings
kommuns värdegrund. I enlighet med kommunens värdegrund strävar
föreningen efter att verksamheten ska präglas av respekt, delaktighet och
trovärdighet.



Registrering
Föreningar och aktörer som söker bidrag för publik verksamhet ska vara
registrerade i kultur- och fritidskontorets föreningsregister. Den sökande
ska lämna in organisationsnummer från Skatteverket och ett bankgiro,
plusgiro eller bankkonto i föreningens eller aktörens namn.



Säte i Norrköpings kommun
Föreningen eller aktören ska vara skriven i Norrköpings kommun. Om
arrangemangets art bedöms vara av särskilt publikt allmänintresse och
fylla ett prioriterat målområde kan undantag göras.



Redovisningsplikt
Föreningar och andra aktörer som beviljats bidrag har skyldighet att lämna
ifrån sig räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som kan ha

som aktör räknas den, som går under begreppet juridisk person, till exempel kulturarrangörer,
organisationer och stiftelser
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betydelse för bidragsgivningen. För vissa bidragstyper krävs att ansökan
kompletteras med årsmöteshandlingar eller andra handlingar som styrker
innehållet.


Återbetalningsskyldighet
Om ansökningsuppgifterna är felaktiga kan utbetalade bidrag krävas
tillbaka av kultur- och fritidsnämnden



Skuld
Eventuell skuld till kultur- och fritidsnämnden regleras innan beviljat
bidrag betalas ut.



Tolkningsföreträde
Norrköpings kommuns kultur- och fritidsnämnd har tolkningsföreträde
vad gäller Norrköpings kommuns bidragsbestämmelser. Det betyder att
kultur- och fritidsnämnden har rätt att bestämma hur innehållet i reglerna
om föreningsbidrag ska tolkas.

Detta är ett utdrag ur ”Regler för Norrköpings kommuns bidrag till föreningar
och andra aktörer” (KFN 2017/0279). För information om kommunens övriga
föreningsbidrag hänvisas till bidragsreglerna.

