Bidragsregler
FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

1

Vårt diarienummer: KFN-42/2007
Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2007-02-28
Redaktionella ändringar, ny grafisk profil 5 november 2013
Redaktionlla ändringar, 14 oktober 2014
Tryck: Tellogruppen, Söderköping, 2008 Omslagsfoto: Sofia Paunovic
Innehåll
Föreningsbidrag
Grundregler för föreningsbidrag........................................4
Bidragsformer:
		

- Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar.............5

		

- Investerings- och upprustningsstöd..........................6

		

- Ungdomsstöd..........................................................6

Övriga bidrag
Grundregler för övriga bidrag............................................9
Bidragsformer:
		 Arrangemangsstöd.....................................................9
		 Produktionsstöd.........................................................9
		

Snabbt ungt stöd.......................................................9

		 Uppdragsstöd..........................................................10
Målbeskrivning för ungdomsföreningar............................11

Blanketter för ansökan om bidrag och stöd
finns att hämta på www.norrkoping.se

2

Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bestämmelser för stöd
till föreningar, grupper och andra intressenter med verksamhet i Norrköping
Dessa bestämmelser gäller från och med 2008 och ersätter samtidigt tidigare bestämmelser.
Stöd kan ges enligt regler som gäller för

FÖRENINGSBIDRAG
Bidragsformer
•

Driftstöd för föreningsdrivna anläggningar

•

Investerings- och upprustningsstöd

•

Ungdomsstöd, kompletterande regler gäller för
- aktivitetsmedlemsbidrag
- ledarutbildningsbidrag
- utvecklingsbidrag

ÖVRIGA BIDRAG
Bidragsformer
•

Arrangemangsstöd

•

Produktionsstöd

•

Snabbt ungt stöd

•

Uppdragsstöd
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FÖRENINGSBIDRAG
Grundregler för föreningsbidrag
Nedanstående grundregler gäller för föreningar som kultur- och fritidsnämnden beslutat
ska vara bidragsberättigade för föreningsbidrag. Speciella regler kan finnas under respektive bidragsrubrik.
För alla föreningar gäller följande villkor
•

Kommunalt bidrag kan beviljas föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska
stadgar och har av årsmöte valda styrelseledamöter, revisorer och i övrigt arbetar
enligt vedertagna krav på demokrati och samhällsnytta.

•

Föreningen ska vara öppen.

•

Föreningen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun.

•

Huvuddelen av föreningens medlemmar är boende i Norrköpings kommun.

•

Föreningen omfattar minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.

•

Medlemsavgiften bör vara minst 50 kr per år för enskild medlem och minst 120 kr för
familj. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.

•

Föreningen inom styrelsen ska utse en bidragsansvarig som är väl insatt i kommunens
bidragsbestämmelser och som ska delta i av kommunen anordnade informationstillfällen.

•

För att beviljat bidrag ska kunna utbetalas ska föreningen senast en månad efter
årsmötet inlämna årsmötesprotokoll, av styrelsen underskriven verksamhetsberättelse,
balans- och resultaträkning samt av revisorer underskriven revisionsberättelse.

•

Föreningen är skyldig att låta kommunen ta del av föreningens räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar, som kan anses nödvändiga för att få en
uppfattning om föreningens verksamhet, ekonomi, förvaltning och medlemsstatus. I
bokföring och medlemsregister ska tydligt framgå medlemsavgiftens storlek och betalningsdatum per medlem. Handlingarna ska sparas av föreningen under minst fyra
år.

•

Bidrag som utbetalats på felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet.

•

Bidragsansökan ska inlämnas av föreningens styrelse. Beviljade bidrag utbetalas till
huvudstyrelsens post- eller bankgiro.

•

Eventuell kommunal fordran för förfallna skulder regleras innan beviljat bidrag utbetalas.
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Undantag
Undantagna från kommunala bidrag enligt dessa regler är
•

Förening vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga
eller privatekonomiska intressen.

Registrering
För att kunna bli antagen som bidragsberättigad förening ska föreningen vara registrerad i
av kultur- och fritidskontoret upprättat föreningsregister.

Bidragsformer

Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar
Syftet är att ge föreningar, som ansvarar för driften av egen eller på lång sikt arrenderad
fritidsanläggning, bidrag till driftkostnaderna. Bidraget beviljas endast godkända ungdomsföreningar eller föreningar som ansvarar för uthyrning av samlingslokaler. Om synnerliga
skäl finns kan kultur- och fritidsnämnden göra bedömningen att även annan förening kan
få driftstöd. Bidrag beviljas enligt beräkningsgrunder eller schabloner för olika anläggningstyper.
Ansökan inlämnas på särskild blankett till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året innan
bidragsåret.
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Investerings- och upprustningsstöd
Syftet med Investerings- och upprustningsbidraget är att ge föreningar med egen, eller
på lång sikt arrenderad anläggning, stöd vid större nyanläggningar, om- och tillbyggnader
eller reparationer. Bidrag utgår inte för kapitalvaror eller andra inventarier som inte har
koppling till den direkta föreningsaktiviteten. Inköp av byggmaterial, annan investering eller åtgärd ska inte ha gjorts innan beslut i ansökningsärendet har fattats om inte synnerliga
skäl finns. Dispens kan beviljas i särskilda fall efter motiverad ansökan. Ansökningar från
ungdomsföreningar som kommunen har godkänt prioriteras.
Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret på särskild blankett senast den 1 november året innan
bidragsåret.

Ungdomsstöd
Ungdomsstödet består av tre bidragsformer
•

Aktivitetsmedlemsbidrag

•

Ledarutbildningsbidrag

•

Utvecklingsbidrag

För att kunna få ungdomsstöd måste förening vara godkänd som ungdomsförening. Då
gäller förutom grundreglerna dessutom
•

att föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation som via Ungdomsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet får statligt bidrag till ungdomsverksamhet. Annan
förening kan få dispens av kultur- och fritidsnämnden från detta krav.

•

att föreningen under senast avslutade verksamhetsår ska ha minst 20 medlemmar,
varav minst 10 bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-20 år, samt ha genomfört
minst 20 dokumenterade sammankomster.

Undantag
En del föreningar kan inte få någon av de bidragsformer som finns för ungdomsstöd eller
delar av ungdomsstödet.
Undantag 1: Dessa kan inte få aktivitetsmedlemsbidrag

•
•
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Skolidrottsföreningar som får aktivitetsbidrag enligt RF-modellen.
Politiska ungdomsorganisationer
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Undantag 2: Dessa föreningar kan inte få någon form av ungdomsstöd

•

Elevorganisation

•

Förening ansluten till Korpen Norrköpings Motionsidrottsförening, som bara bedriver korpverksamhet.

Ungdomsstöd: aktivitetsmedlemsbidrag
Bidrag beviljas för bidragsberättigad medlem med
•

ett lägre belopp per år för medlemmar i åldern 7 – 9 år (fyller lägst 7 år och högst 9
år)

•

ett högre belopp per år för medlemmar i åldern 10 – 20 år (fyller lägst 10 år och högst
20 år)

Som bidragsberättigad medlem räknas den som under föreningens senast avslutade verksamhetsår
•

fyllde lägst 7 år till och med att medlem fyllde högst 20 år

•

erlagt av föreningen fastställd medlemsavgift

•

varit aktiv genom att finnas med på närvarokort vid minst åtta tillfällen under minst
åtta veckor

Kopia på närvarokort för sammankomster (underlag för ansökan till respektive riksorganisation eller kommunens närvarokort) ska sparas hos föreningen i minst fyra år.
Förening som enligt sin riksorganisations regler inte uppbär statligt lokalt aktivitetsbidrag,
eller förening som inte tillhör godkänd riksorganisation men har dispens enligt kommunens regler för ungdomsstöd, ska använda sig av kommunens närvarokort som underlag
vid ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag.
Förening som uppbär medel från annan kommunal nämnd, enhet eller uppdragsgivare
med kommunalt stöd för särskilda ungdomsinsatser eller åtaganden, där medlem eller
deltagare inte är aktiv i ordinarie föreningsverksamhet, kan föreningen inte få aktivitetsmedlemsbidrag för dessa.
Ansökan, baserad på antalet bidragsberättigade medlemmar under föreningens senast avslutade verksamhetsår, inlämnas till kultur- och fritidskontoret på särskild blankett senast den 1 mars bidragsåret.
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Ungdomsstöd: ledarutbildningsbidrag
En ungdomsförening kan få bidrag för ledarutbildning av en medlem som är minst 15
år med ledaruppdrag. Utbildningen ska vara godkänd av kommunen och genomföras i
samarbete med valfritt, etablerat studieförbund, Sisu eller föreningens riks- eller distriktsorganisation.
Kursen ska genomföras under minst sex timmar och ska innehålla följande fyra block:
•

Barns utveckling

•

Etik och moral

•

Ledarskap

•

Föreningskunskap

Bidrag beviljas med 200 kronor per deltagare och kurs, dock högst redovisad kurskostnad.
Ansökan ska göras på särskild blankett som tillsammans med intyg om genomförd utbildning inlämnas
till kultur- och fritidskontoret senast 1 månad efter avslutat utbildningstillfälle.

Ungdomsstöd: utvecklingsbidrag
För att kunna få utvecklingsbidrag för en ungdomsförening ska verksamheten bedrivas i
projektform och vända sig till ungdomar i åldern 10-20 år och inriktas på följande prioriterade områden
•

Vidga deltagandet hos ungdomsgrupper som står utanför föreningslivet

•

Främja flickors deltagande i föreningslivet

•

Motverka uppkomsten av främlingsfientlighet och våld

•

Öka ungdomars inflytande och delaktighet i föreningsverksamheten

•

Öka ungdomars aktiviteter ur ett folkhälsoperspektiv

Även andra projekt som kan främja ungdomars utveckling och delaktighet i föreningsverksamheten kan stödjas.
Ansökan ska göras på särskild blankett och inlämnas till kultur- och fritidskontoret senast tre månader
innan projektstart.
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ÖVRIGA BIDRAG
Grundregler för övriga bidrag
Övriga bidrag kan sökas förutom av föreningar som är godkända enligt grundreglerna för
föreningsbidrag, även av andra föreningar, intressegrupper eller intressenter som bedriver
verksamhet i Norrköping.

Bidragsformer

Arrangemangsstöd
Stödet kan sökas för offentliga kultur- och fritidsarrangemang. Syftet med stödet är att
kultur- och fritidslivet i Norrköping ska innehålla en stor mångfald av uttrycksformer, en
spridning av genrer, ett bra kultur- och fritidsutbud för barn och ungdomar och att arrangemang som genomförs med kommunalt stöd ska hålla en bra kvalitet.
Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret på särskild blankett senast sex veckor innan arrangemanget äger rum.

Produktionsstöd
Produktionsstödet är ett förhandsstöd för produktioner av kulturprogram och kan inte sökas för redan genomförda produktioner. Bidraget ska användas för olika uppsättningskostnader, t ex regi, scenografi, rättigheter, koreografi, komposition, manus, ljud, ljus, kostym
och mask mm. Endast kostnader före premiär eller motsvarande är bidragsberättigade.
Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret på särskild blankett senast den 1 mars och 1 oktober
varje år.

Snabbt ungt stöd
Stödet kan sökas av
•
•
•
•

unga i åldern 13-25 år
enskilda
grupper
föreningar

Snabbt ungt stöd ger möjligheter för unga att förverkliga idéer, aktiviteter, arrangemang
eller projekt inom kultur- och fritidsområdet och som är öppna för andra ungdomar i
Norrköpings kommun. Stöd kan inte ges till projekt som är initierade av vuxna, skola eller
utbildning.
Ta kontakt direkt med kultursekreteraren med ansvar för ungdomsfrågor, på kultur- och fritidskontoret
011-15 26 51 eller via e-post: ungkultur@norrkoping.se.
Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping
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Uppdragsstöd
Syftet med stödet är att det ska bidra till att föreningar, grupper eller andra intressenter
som bedriver en kontinuerlig kultur- eller fritidsverksamhet, vilken är utåtriktad och av
stort värde för fler än de egna medlemmarna, kan fortsätta att driva verksamheten på ett
uthålligt sätt.
Verksamheten ska innehålla inslag av ett kultur- och fritidsutbud som kompletterar, utökar
eller ersätter den kultur- och fritidsverksamhet som bedrivs i kommunal eller annan regi
och som enligt kultur- och fritidsnämndens bedömning är angelägen och till nytta för
kommuninvånarna.
Part som erhåller uppdragsstöd är fortsatt huvudman och ansvarar helt för verksamhet och
personal. Beslut ska grunda sig på en tydlig överenskommelse mellan nämnd och förening
om vilken verksamhet som uppdragsstödet avser.
Överenskommelse om uppdrag enligt denna bidragsform sker på initiativ av kultur- och
fritidsnämnden vilket innebär att ansökningar om stöd på vanligt sätt inte föreligger.
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Målbeskrivning för ungdomsföreningar
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nedanstående målbeskrivning
ska gälla för ungdomsföreningar för att bidrag ska kunna erhållas.
Ungdomsförening ska, för att kunna erhålla bidrag, i särskilt beslut ha antagit nedanstående att-satser samt arbeta för att de uppnås
att föreningen ska verka för en alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet
samt betona ledarnas ansvar som förebilder
att främja demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang i
föreningen
att främja såväl jämlikhet mellan ungdomsgrupper som jämställdhet mellan könen
att medverka till meningsfull fritid för barn och ungdomar
att engagera fler ungdomar i föreningen och då beakta mångfaldsperspektivet
Varje enskild bidragsberättigad ungdomsförening kommer att få redovisa
hur man arbetar med dessa mål. Som ett led i detta avser kultur- och fritidsnämnden att i framtiden med viss kontinuitet, genom enkäter och intervjuer, följa upp hur de bidragsberättigade ungdomsföreningarna hanterar
frågor kring att-satserna och arbetet med måluppfyllelserna.
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Kultur- och fritidskontoret
Kultur- och fritidskontoret i Norrköpings kommun har ett inspirerande
uppdrag: att verka för ett rikare liv för människor i alla åldrar. Vi gör
det dels genom att erbjuda kulturupplevelser och kunskapsäventyr
som Cnema, Konstmuseum, Stadsmuseum, Kulturskolan och Stadsbiblioteket. En annan viktig uppgift är att ge stöd till föreningar och
organisationer som genom sina aktiviteter sprider energi och väcker
människors lust att skapa, glädjas och leva aktivt i Norrköping.

KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET
Adress: Trädgårdsgatan 8, 601 81 Norrköping
Tel:
12011-15 00 00
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www.norrkoping.se

