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Regler för Norrköpings kommuns
bidrag och övrigt stöd till
föreningar och andra aktörer

Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017. Reviderad den
10 december 2019 (KFN 2017/0279-23). Evenemangsbidrag fastställt av Kulturoch fritidsnämnden den 10 december 2019.
Detta dokument riktar sig till föreningar och andra aktörer, som önskar söka
bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköpings kommun. Det beskriver de
olika bidragen samt hur man går till väga för att ansöka.
Dessa bidragsregler ersätter ”Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i
Norrköping” (KFN-42/2007).
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Inledning
Föreningslivet spelar en viktig roll för lokalsamhället; det är en plats
där människor kan mötas och skapa någonting tillsammans, det
erbjuder goda förebilder och en meningsfull fritid för våra barn och
ungdomar, det ger en möjlighet att vara med och påverka i de frågor
som är viktiga för just dig. Därför vill Norrköpings kommun
självklart vara med och stötta det lokala föreningslivet!
Förutom subventionerade lokalhyror och rådgivning ger vi ekonomiskt stöd i form
av bidrag till föreningar och andra aktörer, som bidrar till att göra Norrköping till
en innovativ och levande kommun med plats för alla.

Vill du veta mer om bakgrunden till
bidragsreglerna?
Bidragsreglerna baseras på kommunens politiska inriktningsdokument, riktlinjen
Norrköpings kommuns bidrag och övrigt stöd till föreningar och andra aktörer
(KFN 2017/0070) samt den årliga uppdragsplanen där kultur- och fritidsnämnden
preciserar målen för kultur- och fritidskontorets verksamhet. Om du vill läsa dessa
dokument kan du kontakta oss eller ladda ner dem på kommunens hemsida.

Ett demokratiskt och öppet
föreningsliv
För att vara berättigad till föreningsbidrag och annat stöd från kultur- och
fritidsnämnden krävs att föreningar, organisationer och andra aktörer delar de
grundläggande principer som anges i Värdegrund för Norrköpings kommun
(KS 2012/0671). Värdegrunden är antagen av kommunfullmäktige och består av
de gemensamma värderingar, som ska ligga till grund för kommunens arbete.
Verksamhet inom Norrköpings kommun, och verksamhet som vi stöder genom till
exempel bidrag, ska respektera alla människors lika värde och integritet, verka
för delaktighet och en öppen dialog samt agera trovärdigt och använda allmänna
medel på ett ansvarsfullt sätt. Därför kan den som får föreningsbidrag bli ombedd
att redovisa hur man arbetar i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och
tillgänglighet i verksamheten.

Vem kan få vilket bidrag?
Föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet inom kommunens
prioriterade områden kan söka bidrag (läs mer under rubriken Hitta rätt bidrag).

5 (41)

Generella regler
Bidrag lämnas inte:
 för verksamhet som strider mot intentionerna i det politiska
inriktningsdokumentet,
 om vi bedömer att det rör sig om övervägande religiös eller politisk
verksamhet,
 om ett studieförbund får bidrag för samma verksamhet eller arrangemang,
 för verksamhet som drivs med vinstintresse
(ur Norrköpings kommuns bidrag och övrigt stöd till föreningar och andra aktörer
KFN 2017/0070 s. 1)
I övrigt finns det allmänna bestämmelser som man måste följa för att vara
berättigad till bidrag inom respektive bidragsområde.

Handläggning
Kom ihåg att det tar lite tid att handlägga er ansökan. Därför är det viktigt att ni
ser till att er ansökan är komplett och kommer in till oss i tid. Om det är något i
ansökan som är oklart eller saknas kan handläggningen ta längre tid. Var också
noga med att era kontouppgifter stämmer, så att vi kan föra över pengar om
bidraget beviljas. När vi har handlagt ert ärende kommer vi att meddela er via
brev eller e-post.

Uppföljning och utvärdering
För att se till att bidrag från kultur- och fritidsnämnden används på rätt sätt gör vi
kontinuerliga uppföljningar.
Uppföljning kan ske på olika sätt:






ni skickar in stadgar och årsmöteshandlingar
ni skickar in en verksamhetsplan
ansvariga tjänstemän på kultur- och fritidskontoret för en kontinuerlig
dialog med er och besöker verksamheten vid behov
genom särskilda blanketter
kultur- och fritidsnämnden kan vid behov ta initiativ till fördjupade
utvärderingar

Vilka skyldigheter har den som tar emot bidrag
från Kultur- och Fritidskontoret?
Förutom att dela Norrköpings kommuns värdegrund är den som tar emot bidrag
skyldig att lämna ifrån sig stadgar, årsmöteshandlingar, medlemsregister och
andra handlingar om detta efterfrågas av kommunen. Det ger oss en möjlighet att
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skapa oss en uppfattning om er verksamhet, ekonomi, förvaltning och
medlemstatus. Dessutom har ni skyldighet att se till att de uppgifter, till exempel
kontaktuppgifter, som ni lämnar till kommunen är uppdaterade och aktuella.
Vi förväntar oss att föreningar och andra aktörer som beviljats bidrag medverkar
till fortsatt dialog med handläggare på kultur- och fritidskontoret.

Vad händer om bidraget inte används på rätt
sätt?
Om vi har skäl att misstänka att bidraget används på fel sätt kan kultur- och
fritidsnämnden tillsätta en utredning. Det kan leda till att man måste betala
tillbaka bidraget. En utredning kan också resultera i att vi inte beviljar berörda
aktörer nya bidrag i fortsättningen.

Hitta rätt bidrag
Bidragen är fördelade inom fyra olika prioriterade områden. Dessa fyra områden
utgör de fyra bidragsområdena.
Vi har fyra olika bidragsområden:
 Barn och Unga
 Ungas egen organisering
 Publika arrangemang
 Demokrati och Inkludering
Dessa områden beskriver vilken typ av verksamhet, och vilket syfte, man kan
söka bidrag för.
Varje bidragsområde innehåller flera olika typer av bidrag. Under det
bidragsområde som passar bäst in på din verksamhet kan du läsa mer om de
bidrag vi erbjuder. Ibland kan föreningar söka bidrag inom olika bidragsområden
och -typer.
Barn och Unga, sida 6
•för föreningar som
arrangerar
regelbundna
fritidsaktiviteter för
barn och unga

Ungas egen
organisering, sida 13
•för barn och
ungdomar i åldern
15-25 som vill
genomföra
aktiviteter för unga

Publik verksamhet,
sida 15

•för kultur- eller
fritidsarrangemang som är
öppna för alla

Demokrati och
Inkludering, sida 21
•för verksamhet som
främjar demokrati
och inkludering i
samhället
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Barn och unga
Bidragen inom detta område ges till föreningar som arrangerar regelbundna
fritidsaktiviteter riktade till barn och unga. Det kan exempelvis vara aktiviteter
inom kultur-, idrotts- och friluftsliv eller annan fritidsverksamhet som ger barn
och unga möjlighet att utvecklas i sina intressen.

Allmänna bestämmelser
Föreningar som söker föreningsbidrag 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 inom Norrköpings kommun som
är uppbyggda enligt demokratiska principer och har en sådan stabilitet och
omfattning att ett kommunalt bidrag är motiverat. Föreningen ska verka för en
alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet.
Bidrag kan inte sökas av föreningar och andra organisationer vars huvudsakliga
uppgift är att bedriva vinstdrivande verksamhet, skol- och studentföreningar samt
korpidrottsföreningar.
Bidragsberättigad förening ska uppfylla följande kriterier:


Värdegrund
Föreningen 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
Föreningen ska vara registrerad hos kultur- och fritidskontoret.
Föreningen ska lämna in ett upprättat bildandeprotokoll med valda
styrelsemedlemmar och revisor, antagna demokratiska stadgar,
organisationsnummer från Skatteverket och ett bankgiro, plusgiro eller
bankkonto i föreningens namn.



Riksorganisation
En bidragsberättigad förening ska vara ansluten till riksorganisation, om
sådan finns. En förening som inte är ansluten till befintlig riksorganisation
kan få bidrag om synnerliga skäl finns.



Religiöst och politiskt obunden
Kultur- och fritidskontoret beviljar inte bidrag för verksamhet som bedöms
som övervägande religiös eller politisk.
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Verksamhet i Norrköpings kommun
Föreningen ska bedriva huvuddelen av sin ordinarie verksamhet inom
Norrköpings kommun. Verksamheten ska gynna boende i Norrköpings
kommun.



Medlemmar
Mer än hälften av föreningens medlemmar ska vara boende i Norrköpings
kommun. Föreningen ska ha ett medlemsregister med medlemmens namn,
adress och födelseår. Föreningen ska kunna styrka medlemmarnas
medlemskap genom medlemsavgift eller annan bekräftelse på
medlemskapet. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.
Föreningen strävar efter att vara öppen och välkomnande för nya
medlemmar.



Årsmöteshandlingar
Föreningens årsmöteshandlingar ska sparas under minst fyra år.
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att lämna ifrån sig
räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som kan ha betydelse för
bidragsgivningen, vid granskning. 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.
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Medlemsbidrag
Medlemsbidraget är ett grundbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att vara en bidragsberättigad
förening. Stödet omfattar åldersgruppen 7-20 år och betalas ut per
bidragsberättigad medlem.
Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för föreningslivets
samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.
Föreningar får den ersättningsnivå för bidragsberättigade medlemmar som årligen
fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Vem kan söka medlemsbidrag?
Bidragsberättigad förening:





uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
har minst 10 bidragsberättigade medlemmar (se nedan)
har bedrivit aktiv verksamhet i minst sex månader
har arrangerat minst 20 gruppaktiviteter under föregående
verksamhetsår. Gruppaktiviteterna ska vara närvaroförda och
ledarledda

Bidragsberättigad medlem:



är i åldern 7-20 år. För deltagare med funktionsnedsättning och stöd
enligt LSS, som deltar i verksamhet inom en förening ansluten till
Riksidrottsförbundet, finns ingen övre åldersgräns.
har varit aktiv i föreningen i minst åtta veckor. En medlem räknas som
aktiv om personen har närvarat vid minst åtta godkända
gruppaktiviteter under föregående verksamhetsår.

Godkänd gruppaktivitet:




är planerad, dokumenterad och ledarledd
har minst tre deltagare i åldern 7-20 år
pågår i minst 45 minuter

Bidrag kan beviljas till:
Föreningsverksamhet med ett tydligt syfte, vilket uttryckligen återspeglas i
gruppaktiviteterna,
till exempel:



idrottsföreningar av olika slag
kulturföreningar där kulturella uttrycksformer som drama, dans, musik och
skapande i bild, text och form står i fokus
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intresseföreningar

Bidrag kan inte beviljas till:






läxhjälp
undervisning som utgår från skolans läroplan
föreläsningar
sammankomster vid fester, högtider eller liknande
aktiviteter som vi bedömer saknar anknytning till föreningens syfte

Ansökan
Ansökan skickas in senast den 1 mars. Ansökan avser föregående verksamhetsår.
Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden
ska ni även skicka med stadgar, kopior av närvarokort och
årsmöteshandlingar.

Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar, redovisade bidragsberättigade medlemmar och verksamhet.

Utvecklingsbidrag – Barn och Unga
Utvecklingsbidraget för Barn och unga kan beviljas till föreningar för att stödja
projekt som utvecklar föreningens verksamhet.
Syftet är att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter för föreningar och fånga upp
nya idéer för aktiviteter riktade till barn och unga.

Vem kan söka utvecklingsbidrag - Barn och Unga?
Bidragsberättigad förening:



uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
har beviljats medlemsbidrag

Bidrag kan beviljas till:





initiativ för att utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom föreningen
projekt som inriktar sig mot kultur- och fritidsnämndens prioriterade
målområden
prioriterad målgrupp är ungdomar i åldern 10-20 år
utvecklingsbidrag kan sökas max två år i följd för samma projekt

Bidraget kan inte beviljas till:



föreningar som inte beviljats medlemsbidrag
redan påbörjade projekt, i det avseendet att föreningen får planera
projektet, men inte påbörja själva genomförandet
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Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året. Ansökan
skickas in så tidigt som möjligt, men för att vi ska kunna handlägga er ansökan i
tid måste vi ha den senast tio veckor innan projektstart.
I ansökan ska ni skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon
annan än kultur- och fritidsnämnden.

Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på:




Kvalitet
- Hur väl genomtänkt är projektet?
- Hur planerar föreningen att genomföra projektet?
Långsiktighet
- Är projektet väl förankrat i föreningen?
- Kan projektet på sikt integreras i den ordinarie verksamheten?
Variation
- Vi eftersträvar spridning bland utvecklingsbidragen

Uppföljning och redovisning
I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla
i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi
kräva tillbaka beviljat bidrag.
Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Anläggningsbidrag – Barn och Unga
Anläggningsbidraget är ett verksamhetsbidrag med syfte att ge föreningar med
ansvar för en föreningsdriven anläggning stöd vid om- och tillbyggnader,
reparationer och periodiskt underhåll. Anläggningen ska hållas tillgänglig och
bedömas viktig för Norrköpings kommun.
Arbetet får inte påbörjas och material får inte köpas in förrän beslut är fattat.
Dispens kan beviljas i särskilda fall om kultur- och fritidskontoret bedömer det
motiverat.

Vem kan söka anläggningsbidrag?
Bidragsberättigad förening:



uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
har beviljats medlemsbidrag

12 (41)



äger, arrenderar eller driver anläggning under ägarliknande förhållanden.
Med ägarliknande förhållande avses avtal av långsiktig karaktär med
förfogande som ägare. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre. Undantag
från minsta avtalstid på 10 år kan göras i de fall föreningen övertar tidigare
kommunalt driven anläggning

Bidrag kan beviljas till:





om- och tillbyggnader
reparationer
periodiskt underhåll
kapitalvaror eller investeringar som bedöms vara av särskilt intresse för
föreningens kärnverksamhet och har ett bestående värde för anläggningen,
samt fyller ett prioriterat målområde

Bidraget kan inte beviljas till:




investeringar som saknar direkt koppling till föreningens kärnverksamhet
redan påbörjade insatser, i det avseendet att den föreningen får planera
projektet men inte påbörja själva genomförandet
finansiering av en nyetablering (Läs mer: Investering i föreningsdriven
anläggning (KFN 2017/0272) och Kommunal exploateringsmark som
disponeras av idrottsföreningar (KS 2012/0903))

Ansökan
Ansökan skickas in löpande under året.
Innan nytt bidrag kan sökas ska eventuellt tidigare beviljad insats vara genomförd
och slutrapporterad.
I ansökan ska ni skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon
annan än kultur- och fritidsnämnden.

Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på om den planerade insatsen:







främjar trygghet och säkerhet
ökar tillgänglighet
påverkar energi och miljö positivt
främjar jämställdhet
undanröjer akut hinder för verksamhet
tidigare beviljade anläggningsbidrag

13 (41)

Uppföljning och redovisning
Bidraget betalas ut i efterskott. Ni ska lämna in verifikationer som styrker sökta
kostnader. Insatsen ska vara godkänd av kultur- och fritidskontoret.
Utifrån anläggningsprojektets storlek och komplexitet ska slutredovisning ske
inom en ett- till treårsperiod. Slutredovisningstid fastställs i det enskilda beslutet.

Driftbidrag – Barn och Unga
Driftbidrag är ett grundbidrag som kan ges för del av driftkostnaden till föreningar
som ansvarar för driften av en egen anläggning eller driver en anläggning under
vad som bedöms som ägarliknande förhållanden. Anläggningen ska hållas
tillgänglig och bedömas viktig för Norrköpings kommun.

Vem kan söka driftbidrag?
Bidragsberättigad förening:




uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
har beviljats medlemsbidrag
ansvarar för driften av en egen anläggning eller driver en anläggning under
vad som bedöms som ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande
förhållanden avses avtal av långsiktig karaktär med förfogande som ägare.
Avtalstiden ska vara 10 år eller längre.

Bidraget kan inte beviljas till:



föreningar som hyr kommunala eller privata lokaler och anläggningar utan
ägarliknande förhållanden
ökade driftkostnadsbehov till följd av större kommunala investeringar i
den föreningsägda anläggningen

Ansökan
Ansökan skickas in senast den 1 oktober för kommande verksamhetsår.

Hur bedöms ansökan?
Föreningar beviljas den ersättningsnivå i beräkningsgrunder och schabloner som
fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar och verksamhet. Vi besöker anläggningen vid behov.
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Ungas egen organisering
Bidragen inom detta område riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år i
Norrköpings kommun, för att de ska kunna få möjlighet att kunna organisera sig
och göra verklighet av sina idéer. Bidraget innefattar ungas egen organisering
inom såväl kultur och fritid som samhällsengagemang och ska bidra till en
alkohol-, drog- och dopingfri fritid.

Utvecklingsbidrag - Ungas egen organisering
Utvecklingsbidrag är ett bidrag med syfte att skapa möjligheter för unga att
förverkliga idéer, aktiviteter, arrangemang eller projekt inom kultur, fritid och
samhällsengagemang, som är öppna för andra ungdomar i Norrköpings kommun.

Vem kan söka Utvecklingsbidrag – Ungas egen
organisering?
Utvecklingsbidraget Ungas egen organisering kan sökas av:




grupper
föreningar
enskilda unga vuxna i åldern 15-25 år

Bidrag kan beviljas till:


ideella arrangemang, aktiviteter eller projekt i Norrköpings kommun

Bidraget kan användas för att täcka kostnader för genomförande i
form av:





hyreskostnader för offentlig lokal, ljud- och ljusteknik
artistarvoden
marknadsföring
andra kostnader som bedöms likvärdiga för ett genomförande

Bidrag kan inte beviljas till:









arrangemang med religiös eller politisk inriktning
arrangemang som får verksamhets-, arrangemangs- produktions- eller
uppdragsbidrag
jubileer, välgörande ändamål, fester, minnesdagar, nationaldagsfirande
eller liknande
arrangemang av privat karaktär
egna arvoden eller inkomster till föreningens egna medlemmar
matkostnader
investeringar i utrustning eller liknande
evenemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och
besöksnäring
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Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året. Ansökan
skickas in så tidigt som möjligt, men för att vi ska kunna handlägga din ansökan i
tid måste vi ha den senast tio veckor innan arrangemanget äger rum.
I ansökan ska ni skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon
annan än kultur- och fritidsnämnden.

Hur bedöms ansökan?
Vi lägger stor vikt vid att projektet är öppna för alla unga och gagnar ett flertal
unga i Norrköpings kommun. Bidraget ska fördelas så jämt som möjligt mellan
områdena kultur, idrott och samhällsengagemang.

Unga leder unga
Unga leder unga är ett grundbidrag med syfte att stärka och utveckla demokratin i
samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa möjligheter att
organisera sig i föreningsform utifrån sina egna idéer, intressen och
förutsättningar. Föreningen ska verka för en alkohol-, drog- och dopingfri
verksamhet. Bidrag kan inte sökas av studentföreningar. Bidragsformen vänder
sig till ungdomsföreningar med säte i Norrköpings kommun och där 60 procent av
medlemmarna och majoriteten av styrelseledamöterna är i åldern 15-25 år.

Vem kan söka bidraget Unga leder unga?
För att få grundbidrag ska föreningen:










ha tagit del av Norrköpings kommuns värdegrund och bedriva en
verksamhet som präglas av respekt, delaktighet och trovärdighet
ha registrerat sin förening hos kultur- och fritidskontoret
vara religiöst och politiskt obunden
ha sitt säte i Norrköpings kommun
ha minst tre medlemmar boende i Norrköpings kommun
utgöras av medlemmar där minst 60 procent är i åldern 15-25 år
ha en styrelse där majoriteten är i åldern 15-25 år
ha minst en styrelseledamot som fyllt 18 år
inte gynna enskilda medlemmars ekonomiska intressen

Bidrag kan beviljas till:
Föreningsverksamhet med ett tydligt syfte, vilket uttryckligen återspeglas i
gruppaktiviteterna,
till exempel:



idrottsföreningar av olika slag
kulturföreningar där kulturella uttrycksformer som drama, dans, musik och
skapande i bild, text och form står i fokus
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 intresseföreningar
Bidrag kan inte beviljas till:
 läxhjälp
 undervisning som utgår från skolans läroplan
 sammankomster vid fester, högtider eller liknande
 aktiviteter som vi bedömer saknar anknytning till föreningens syfte

Ansökan
Ansökan skickas in senast den 1 mars. Ansökan avser föregående verksamhetsår.
Föreningar som söker medlemsbidrag för första gången ska även skicka med
stadgar, kopior av närvarokort och årsmöteshandlingar.

Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar, redovisade bidragsberättigade medlemmar och verksamhet.
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Publik verksamhet
Bidragen inom detta område kan sökas för offentliga kultur- och
fritidsarrangemang i Norrköpings kommun med uppträdanden som sätter
upplevelsen och utövandet i centrum och riktar sig till ett publikt allmänintresse.

Allmänna bestämmelser
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:

1



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.
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Arrangemangsbidrag
Arrangemangsbidraget är ett bidrag för publikt och ideellt inriktade tillställningar
av mindre karaktär med syfte att möjliggöra ett rikt och varierat kultur-, fritidsoch idrottsutbud riktat till kommunens invånare och dess besökare.
Arrangemangsbidraget är ett förlustbidrag. Det innebär att en eventuell
förlustkostnad betalas ut i efterhand när arrangemanget har genomförts och
ekonomiska underlag har lämnats in. Om arrangemanget går med vinst betalas
inget bidrag ut.

Vem kan söka arrangemangsbidrag?
Föreningar och andra aktörer som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser
inom området publik verksamhet kan söka arrangemangsbidrag.

Bidrag kan beviljas till…





offentliga arrangemang i Norrköpings kommun av publikt allmänintresse
offentliga arrangemang i Norrköpings kommun som ingår i ett regionalt
sammanhang
ideella arrangemang som genomförs utan vinstintresse
rena arrangemangskostnader i form av hyreskostnader för offentlig lokal,
ljud- och ljusteknik, artistarvoden, marknadsföring eller andra kostnader
som bedöms likvärdiga för att ett arrangemang ska kunna genomföras

Bidraget kan inte beviljas till…










arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
arrangemang som får verksamhets-, evenemangs-, produktions- eller
uppdragsbidrag
jubileer, minnesdagar, nationaldagsfirande eller annat som bedöms som av
liknande karaktär
arrangemang av sluten karaktär
arrangemang i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi
egna arvoden eller inkomster till föreningens egna medlemmar
kostnader för föreningens egna lokal
matkostnader eller andra förmåner
arrangemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och
besöksnäring

Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året. Ansökan
skickas in så tidigt som möjligt, men för att vi ska kunna handlägga din ansökan i
tid måste vi ha den senast sex veckor innan arrangemanget äger rum.
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Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att
möjliggöra ett rikt och varierat utbud av upplevelser, visa upp en mångfald av
uttrycksformer samt sträva efter en spridning av kultur- och fritidsarrangemang
inom hela kommunen.

Uppföljning och redovisning
Efter att arrangemanget ägt rum inlämnas en redovisning tillsammans med
ekonomiska underlag som styrker arrangemangskostnader.

Produktionsbidrag
Produktionsbidrag är ett bidrag för nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck.
Bidraget skapar förutsättningar för olika typer av kulturproduktioner som är av ett
publik allmänintresse. Endast kostnader före premiär eller motsvarande är
bidragsberättigade.

Vem kan söka produktionsbidrag?
Föreningar och andra aktörer som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser
inom området publik verksamhet kan söka produktionsbidrag.

Bidrag kan beviljas till…



produktioner som uppförs i Norrköpings kommun
uppsättningskostnader t ex för regi, scenografi, skådespelare,
repetitionskostnader, rättigheter, ljud, ljus, kostym och andra kostnader
som bedöms likvärdiga för att produktionen ska kunna genomföras

Bidraget kan inte beviljas till…









investeringar i utrustning eller liknande som bedöms kunna användas som
grundläggande rekvisita även för framtida produktioner, t.ex. inköp av
teknikutrustning
produktioner med övervägande religiös eller politisk inriktning
produktion som får arrangemangs-, verksamhets-, evenemangs- eller
uppdragsbidrag
kostnader efter premiär eller motsvarande
produktioner i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi
av aktören redan genomförd produktion
redan påbörjade produktioner, i det avseendet att den sökande får planera
produktionen men inte påbörja själva genomförandet
kostnader för föreningens egna lokal
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Ansökan
Bidraget kan sökas två gånger om året; 1 mars och 1 oktober.

Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att
möjliggöra ett rikt och varierat utbud av upplevelser, visa upp en mångfald av
uttrycksformer samt sträva efter en spridning av kulturproduktioner inom hela
kommunen.

Uppföljning och redovisning
Efter att produktionen ägt rum lämnas en redovisning in tillsammans med
ekonomisk berättelse som styrker produktionskostnaderna.

Verksamhetsbidrag – Publik verksamhet
Verksamhetsbidraget för publik verksamhet ska möjliggöra ett rikt och varierat
kultur-, fritids- och idrottsutbud riktat till kommunens innevånare och dess
besökare. Verksamhetsbidraget är för arrangemang som genomförs vid flera
tillfällen under en sammanhållen period och som är av ett publikt allmänintresse.
Arrangemangen genomförs på ideell grund. Verksamhetsbidrag kan sökas av den
som tidigare har haft arrangemangsbidrag och uppvisat ett stabilt genomförande
med positivt utfall.

Vem kan söka verksamhetsbidrag för publik verksamhet?



föreningar och andra aktörer som uppfyller kraven i Allmänna
bestämmelser inom området publik verksamhet
föreningar och aktörer som tidigare beviljats arrangemangsbidrag inom
området Publik verksamhet

Bidrag kan beviljas till…





offentliga arrangemang i Norrköpings kommun som riktar sig till ett
publikt allmänintresse
offentliga arrangemang i Norrköpings kommun som ingår i ett regionalt
sammanhang
ideella arrangemang som genomförs utan vinstintresse
rena arrangemangskostnader i form av hyreskostnader för offentlig lokal,
ljud- och ljusteknik, artistarvoden, marknadsföring eller andra kostnader
som bedöms likvärdiga för att ett arrangemang ska kunna genomföras

Bidraget kan inte beviljas till…


arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
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arrangemang som får produktions-, arrangemangs-, evenemangs- eller
uppdragsbidrag
jubileer, minnesdagar, nationaldagsfirande eller liknande
arrangemang av sluten karaktär
arrangemang i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi
egna arvoden eller inkomster till föreningens egna medlemmar
kostnader för föreningens egna lokal
matkostnader eller andra förmåner
arrangemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och
besöksnäring

Ansökan
Bidraget kan sökas två gånger om året; 1 april och 1 november.
Ni ska också redovisa om ni har fått eller söker bidrag till verksamheten från
någon annan än kultur- och fritidsnämnden.

Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att
möjliggöra ett rikt och varierat utbud av upplevelser, visa upp en mångfald av
uttrycksformer samt sträva efter en spridning av kultur- och fritidsarrangemang
inom hela kommunen.

Uppföljning och redovisning
Efter att arrangemanget ägt rum lämnas en redovisning in tillsammans med
ekonomisk berättelse som styrker arrangemangskostnader. Eventuella
bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag är ett bidrag för större publikt inriktade tillställningar som
genererar tillresande till Norrköping. Syftet är att stödja nya, innovativa
evenemang som bidrar till att stärka Norrköpings attraktivitet. Evenemanget kan
även stimulera ett rikt och varierat utbud av upplevelser, skapa mervärde för
Norrköpingsborna samt visa upp en mångfald av uttrycksformer inom hela
kommunen. Evenemangsbidrag kan sökas max tre år i följd för samma
evenemang.

Vem kan söka evenemangsbidrag?
Arrangörer som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser inom området publik
verksamhet kan söka evenemangsbidrag..

23 (41)

Bidrag kan beviljas till…








evenemang som bidrar till att stärka Norrköpings varumärke och
attraktionskraft som besöksdestination
evenemang som bidrar till att skapa en attraktiv stad att bo och leva i
evenemang som är kommunalt, regionalt, nationellt eller internationellt
intressant
evenemang som är medialt intressant
evenemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och
besöksnäring i Norrköpings kommun
nya idéer och initiativ som utvecklar kommunens evenemangsutbud
rena evenemangskostnader i form av hyreskostnader ör offentlig lokal,
ljud och ljusteknik, artistarvoden, marknadsföring eller andra kostnader
som bedöms likvärdigare för att ett evenemang ska kunna genomföras

Bidraget kan inte beviljas till…










evenemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
evenemangsprojekt som får produktions-, arrangemangs-, verksamhetseller uppdragsbidrag
egna arvoden eller inkomster till arrangörens egna medlemmar
evenemang i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi
evenemang av sluten karaktär
redan påbörjade projekt, i det avseendet att den sökande får planera
projektet men inte påbörja själva genomförandet
evenemang som äger rum utanför kommungränsen
matkostnader eller andra förmåner till evenemangets funktionärer
kostnader för arrangörens egna lokal

Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året, efter
bedömning av och i dialog med handläggare. Ansökan skickas in så tidigt som
möjligt, men för att vi ska kunna handlägga din ansökan i tid måste vi ha den
senast tio veckor innan evenemanget. Med ansökan bifogas en realistisk budget.
I ansökan ska ni skriva om ni samarbetar med någon samarrangör eller har fått
eller söker bidrag till evenemanget från någon annan än kultur- och
fritidsnämnden.

Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att
möjliggöra större publikt inriktade tillställningar med syfte att stödja nya,
innovativa evenemang som bidrar till att stärka Norrköpings attraktivitet.
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Uppföljning och redovisning
Senast tre månader efter att evenemanget ägt rum inlämnas en redovisning
tillsammans med ekonomisk berättelse som styrker evenemangskostnader.
Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.
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Demokrati och inkludering
Bidragen inom detta område ges till föreningar2 som verkar för inkludering och
integration i Norrköpings kommun. Syftet med bidragen inom denna bidragsform
är att stödja verksamhet som främjar demokrati och bidrar till lika rättigheter och
möjligheter, oavsett individuella förutsättningar och nuvarande livssituation.

Allmänna bestämmelser
Föreningar som söker föreningsbidrag 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 inom Norrköpings kommun som
är uppbyggda enligt demokratiska principer och har en sådan stabilitet och
omfattning att ett kommunalt bidrag är motiverat. Föreningen ska verka för en
alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet.
Bidrag kan inte sökas av föreningar och andra organisationer vars huvudsakliga
uppgift är att bedriva vinstdrivande verksamhet, skol- och studentföreningar samt
korpidrottsföreningar.
Bidragsberättigad förening ska uppfylla följande kriterier:

2



Värdegrund
Föreningen 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
Föreningen ska vara registrerad hos kultur- och fritidskontoret.
Föreningen ska lämna in ett upprättat bildandeprotokoll med valda
styrelsemedlemmar och revisor, antagna demokratiska stadgar,
organisationsnummer från Skatteverket och ett bankgiro, plusgiro eller
bankkonto i föreningens namn



Riksorganisation
En bidragsberättigad förening ska vara ansluten till riksorganisation, om
sådan finns. En förening som inte är ansluten till befintlig riksorganisation
kan få bidrag om synnerliga skäl finns.



Religiöst och politiskt obunden
Kultur- och fritidskontoret beviljar inte bidrag för verksamhet som bedöms
som övervägande religiös eller politisk.

undantaget är Bygdepengen, som inte är ett föreningsbidrag; läs mer på sidan 35
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Verksamhet i Norrköpings kommun
Föreningen ska bedriva huvuddelen av sin ordinarie verksamhet inom
Norrköpings kommun. Verksamheten ska gynna boende i Norrköpings
kommun.



Medlemmar
Mer än hälften av föreningens medlemmar ska vara boende i Norrköpings
kommun. Föreningen ska ha ett medlemsregister med medlemmens namn,
adress och födelseår. Föreningen ska kunna styrka medlemmarnas
medlemskap genom medlemsavgift eller annan bekräftelse på
medlemskapet. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.
Föreningen strävar efter att vara öppen och välkomnande för nya
medlemmar.



Årsmöteshandlingar
Föreningens årsmöteshandlingar ska sparas under minst fyra år.
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att lämna ifrån sig
räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som kan ha betydelse för
bidragsgivningen, vid granskning. 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.
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Medlemsbidrag – Pensionärsföreningar
Medlemsbidrag för pensionärsföreningar är ett grundbidrag till föreningar som
arbetar för en meningsfull fritid och ökat inflytande för pensionärer, samt i
huvudsak består av medlemmar med någon form av pension.
Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för föreningslivets
samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.
Medlemsbidraget består av ett fast bidrag per förening samt ett rörligt bidrag, som
beräknas utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar. Föreningar får den
ersättningsnivå som fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Vem kan söka medlemsbidrag för pensionärsföreningar?
Bidragsberättigad förening:





uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
är öppen för alla pensionärer
har minst 10 medlemmar
bedriver kontinuerlig verksamhet

Bidragsberättigad medlem:


är boende i Norrköpings kommun

Ansökan
Ansökan skickas in senast den 1 november.
Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden
ska ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.
Om ni även söker bidrag från en riksorganisation ska underlag som används vid
den ansökan sparas hos föreningen i minst fyra år.

Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar, redovisade bidragsberättigade medlemmar och verksamhet.

Verksamhetsbidrag – Funktionshinderföreningar
Verksamhetsbidraget för funktionshinderföreningar är ett bidrag som ska
möjliggöra aktiviteter för barn och ungdomar samt deras familjer, och vuxna
enskilt eller i grupp, samt stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad
förståelse avseende livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning.
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Syftet med verksamhetsbidraget för funktionshinderföreningar är att stödja
verksamhet som främjar full delaktighet och jämlikhet i samhället för människor
med funktionsnedsättning.

Vem kan söka verksamhetsbidrag för
funktionshinderföreningar?
Bidragsberättigad förening:






består av personer med funktionsnedsättning, som till följd av varaktiga
funktionsnedsättningar har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring
eller/och anhöriga till sådana personer
uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
har minst 10 medlemmar
bedriver kontinuerlig verksamhet
samverkar med den övriga lokala funktionshinderrörelsen

bidragsberättigad medlem:


bidrag kan beviljas för kostnader för medlemmar som bor i kommunen

Bidrag kan beviljas till…






aktiviteter huvudsakligen avsedda för föreningens medlemmar, till
exempel sammankomster för social gemenskap, fritidsverksamheter,
träning och motion, föreläsningar, fortbildning och utflykter
aktiviteter som vänder sig till myndigheter och allmänheten med
information och utbildning för att öka kunskapen om den egna
målgruppens funktionsnedsättningar och deras livsvillkor
aktiviteter som möjliggör att föreningen kan erbjuda enskilda medlemmar
mänskligt stöd såsom kontaktpersoner för specifika
funktionsnedsättningar, besök på sjukhus och särskilda boenden eller
liknande
merkostnader som föreningen har i samband med aktiviteter anordnade av
föreningen, på grund av medlemmarnas funktionsnedsättningar

Bidraget kan inte beviljas till…


hyra av föreningslokal

Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret senast den 15 november.
I ansökan ska föreningen skicka med en verksamhetsplan för det kommande
året, där ni tydligt beskriver de planerade aktiviteterna, målgrupp och kostnader,
samt föreningens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Ni ska också redovisa om ni har fått eller söker bidrag till verksamheten från
någon annan än kultur- och fritidsnämnden.
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Första gången er förening söker verksamhetsbidrag hos kultur- och
fritidsnämnden ska ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.

Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på föreningens och verksamhetens
omfattning samt verksamhetsplan och -berättelse.

Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar, redovisade bidragsberättigade medlemmar och verksamhet.

Verksamhetsbidrag – Demokrati och Inkludering
Verksamhetsbidraget för demokrati och inkludering riktar sig till föreningar som
bedriver lokal, utåtriktad verksamhet för boende i Norrköpings kommun.
Syftet med bidraget är att främja demokrati och inkludering i samhället.

Vem kan söka verksamhetsbidrag – demokrati och
inkludering?
Bidragsberättigad förening:




uppfyller kraven i allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
bedriver kontinuerlig verksamhet som är öppen för alla inom målgruppen
bedöms ha kompetens som motsvarar verksamhetens syfte

Bidrag kan beviljas till…




verksamhet riktad till personer i behov av stöd så som kontaktverksamhet,
kamratstöd, stödgrupper och liknande
lov/lägerverksamhet
integrationsfrämjande insatser

Bidraget kan inte beviljas till…




läxhjälp
föreningar och organisationer med verksamhets- eller medlemsbidrag
inom något annat av kultur- och fritidsnämndens bidragsområden
organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning.
Dessa hänvisas till Verksamhetsbidrag för funktionshinderföreningar, se
sid 26.

30 (41)

Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret senast den 15 november.
I ansökan ska föreningen skicka med en verksamhetsplan för det kommande
året, där ni tydligt beskriver de planerade aktiviteterna, målgrupp och kostnader,
samt föreningens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Första gången er förening söker verksamhetsbidrag hos kultur- och
fritidsnämnden ska ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.
Ni ska också redovisa om ni har fått eller söker bidrag till verksamheten från
någon annan än kultur- och fritidsnämnden.

Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på föreningens och verksamhetens
omfattning, verksamhetsplan och -berättelse och hur väl verksamheten bidrar till
syftet med bidragsområdet Demokrati och Inkludering.

Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar och verksamhet.

Utvecklingsbidrag – Demokrati och Inkludering
Utvecklingsbidrag för demokrati och inkludering kan beviljas för projekt som
främjar delaktighet och skapar nya mötesplatser för invånare i Norrköpings
kommun.
Syftet är att möjliggöra innovativa arbetssätt som leder till ökad inkludering i det
lokala samhället.

Vem kan söka utvecklingsbidrag – Demokrati och
Inkludering?
Bidragsberättigad förening:


uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag

Bidrag kan beviljas till…



nya idéer och initiativ i tillfällig projektform som främjar demokrati och
inkludering i kommunen
initiativ för att utveckla verksamhet inom föreningen
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projekt som inriktar sig mot kultur- och fritidsnämndens prioriterade
målområden
utvecklingsbidrag kan sökas max två år i följd för samma projekt

Bidraget kan inte beviljas till…


redan påbörjade projekt, i det avseendet att föreningen får planera
projektet, men inte påbörja själva genomförandet

Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året. Ansökan
skickas in så tidigt som möjligt, men för att vi ska kunna handlägga din ansökan i
tid måste vi ha den senast tio veckor innan projektstart.
Första gången er förening söker utvecklingsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden
ska ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.
I ansökan ska ni skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon
annan än kultur- och fritidsnämnden.

Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på:




Kvalitet
- Hur väl genomtänkt är projektet?
- Hur planerar föreningen att genomföra projektet?
Långsiktighet
- Är projektet väl förankrat i föreningen?
- Kan projektet på sikt integreras i den ordinarie verksamheten?
Variation
- Vi eftersträvar spridning bland utvecklingsbidragen

Uppföljning och redovisning
I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla
i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi
kräva tillbaka beviljat bidrag.
Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.
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Anläggningsbidrag – Demokrati och inkludering
Anläggningsbidraget är ett verksamhetsbidrag med syfte att ge föreningar med
ansvar för en föreningsdriven anläggning stöd vid om- och tillbyggnader,
reparationer och periodiskt underhåll. Anläggningen ska hållas tillgänglig och
bedömas viktig för Norrköpings kommun.
Arbetet får inte påbörjas och material får inte köpas in förrän beslut är fattat.
Dispens kan beviljas i särskilda fall om kultur- och fritidskontoret bedömer det
motiverat.

Vem kan söka anläggningsbidrag?
Bidragsberättigad förening:



uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
äger, arrenderar eller driver anläggning under ägarliknande förhållanden.
Med ägarliknande förhållande avses avtal av långsiktig karaktär med
förfogande som ägare. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre. Undantag
från minsta avtalstid på 10 år kan göras i de fall föreningen övertar tidigare
kommunalt driven anläggning

Bidrag kan beviljas till:





om- och tillbyggnader
reparationer
periodiskt underhåll
kapitalvaror eller investeringar som bedöms vara av särskilt intresse för
föreningens kärnverksamhet och har ett bestående värde för anläggningen,
samt fyller ett prioriterat målområde

Bidraget kan inte beviljas till:




investeringar som saknar direkt koppling till föreningens kärnverksamhet
redan påbörjade insatser, i det avseendet att den föreningen får planera
projektet men inte påbörja själva genomförandet
finansiering av en nyetablering (Läs mer i Investering i föreningsdriven
anläggning (KS 2017/0272) och Kommunal exploateringsmark som
disponeras av idrottsföreningar (KS 2012/0903))

Ansökan
Ansökan skickas in löpande under året.
Innan nytt bidrag kan sökas ska eventuellt tidigare beviljad insats vara genomförd
och slutrapporterad.
I ansökan ska ni skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon
annan än kultur- och fritidsnämnden.
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Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på om den planerade insatsen:







främjar trygghet och säkerhet
ökar tillgänglighet
påverkar energi och miljö positivt
främjar jämställdhet
undanröjer akut hinder för verksamhet
tidigare beviljade anläggningsbidrag

Uppföljning och redovisning
Bidraget betalas ut i efterskott. Föreningen ska lämna in verifikationer som styrker
sökta kostnader. Insatsen ska vara godkänd av kultur- och fritidskontoret.
Utifrån anläggningsprojektets storlek och komplexitet ska slutredovisning ske
inom en ett- till treårsperiod. Slutredovisningstid fastställs i det enskilda beslutet.

Driftbidrag – Demokrati och Inkludering
Driftbidrag är ett grundbidrag som kan ges för del av driftkostnaden till föreningar
som ansvarar för uthyrning av samlingslokaler i en egen anläggning eller i en
anläggning som drivs under vad som bedöms som ägarliknande förhållanden.
Anläggningen ska hållas tillgänglig och bedömas viktig för Norrköpings kommun.

Vem kan söka driftbidrag?
Bidragsberättigad förening:



uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
ansvarar för driften av en egen anläggning eller driver en anläggning under
vad som bedöms som ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande
förhållanden avses avtal av långsiktig karaktär med förfogande som ägare.
Avtalstiden ska vara 10 år eller längre.

Bidraget kan inte beviljas till:



föreningar som hyr kommunala eller privata lokaler och anläggningar utan
ägarliknande förhållanden
ökade driftkostnadsbehov till följd av större kommunala investeringar i
den föreningsägda anläggningen
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Ansökan
Ansökan skickas in senast den 1 oktober för kommande verksamhetsår.

Hur bedöms ansökan?
Föreningar beviljas den ersättningsnivå i beräkningsgrunder och schabloner som
fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar och verksamhet. Vi besöker anläggningen vid behov.

Finskt förvaltningsområde
Norrköpings kommun ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Du kan läsa
mer om vad det innebär här. Bidraget distribueras via kultur- och fritidskontoret
till sverigefinska föreningar eller andra organisationer i Norrköpings kommun
som genomför aktiviteter som främjar det finska språket.
Syftet med verksamhetsbidrag från förvaltningsområdet för finska språket är att
ge sverigefinländare i Norrköpings kommun möjlighet att genomföra aktiviteter
med hänvisning till minoritetslagen – Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (SFS 2009:724). Lagen säger att den sverigefinska minoriteten
ska ges möjlighet att behålla, utveckla och främja sitt språk och sin kultur i
Sverige.

Vem kan söka bidrag inom finskt förvaltningsområde?
Bidragsberättigad förening:



uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
bedriver verksamhet som är öppen för alla kommunens sverigefinländska
och finsktalande invånare. Verksamheten ska alltid utannonseras på
kommunens finskspråkiga webbsidor senast två veckor innan.

Bidrag kan beviljas till…



Resor med syfte att främja finska språket, under förutsättning att
föreningen ordnar aktiviteter tillsammans med finskspråkiga på
destinationen
Kulturarrangemang, till exempel konserter, teaterföreställningar eller
festivaler

Bidraget kan inte beviljas till…



resor vars ändamål kan uppnås i Norrköpingsregionen
utlandsresor (under Vänortsbidraget kan ni läsa mer om bidrag för att
besöka kommunens nordiska vänorter)
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privata angelägenheter, trivselresor eller privata tillställningar

Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året.
I ansökan ska ni också skriva om ni har fått eller söker bidrag från någon annan än
kultur- och fritidsnämnden.
En förening som söker bidrag för första gången ska även skicka med stadgar och
årsmöteshandlingar.

Hur bedöms ansökan?
Prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på om verksamheten:





är kopplad till minoritets- och språklagen
upprätthåller och utvecklar det lokala sverigefinländska föreningslivet
bidrar till att utveckla och bibehålla det finska språket
fångar upp barn och unga för att bibehålla det finska språket över
generationer

Uppföljning och redovisning
I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla
i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi
kräva tillbaka beviljat bidrag.

Vänortsbidrag
Vänortsbidraget kan sökas av föreningar som planerar ett utbyte med någon av
Norrköpings vän- och samverkansorter.
Norrköpings vän- och samverkansorter är:









Odense
Trondheim
Tammerfors
Klaksvik
Kopavógur
Riga
Linz
Esslingen am Neckar

Syftet med vänortsbidraget är att uppmuntra och stödja internationell samverkan i
föreningslivet genom utbyte med Norrköpings vän- och samverkansorter.
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Bidraget är inget generellt bidrag utan prioriteringar görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.

Vem kan söka vänortsbidraget?
Bidragsberättigad förening:


uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag

Bidrag kan beviljas till…




utbyte med förening eller annan organisation som bedriver samma eller
liknande verksamhet som den förening som söker bidraget
stöd till resekostnader, om ansökan avser resa till någon av vänorterna
kostnader som uppstår vid aktiviteter i Norrköping, om ansökan avser att
ta emot besök från någon av våra vänorter

Bidraget kan inte beviljas till…



den gästande föreningens resekostnader
skolor

Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året.
I ansökan ska föreningen beskriva:






vilket syfte samarbetet har
vilken eller vilka vänorter utbytet avser
tid för besöket
specificerade rese-/mottagningskostnader
antal deltagare

I ansökan ska ni också skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från
någon annan än kultur- och fritidsnämnden.
En förening som söker bidrag för första gången ska även skicka med stadgar och
årsmöteshandlingar.

Hur bedöms ansökan?
Prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan.

Uppföljning och redovisning
I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla
i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi
kräva tillbaka beviljat bidrag.
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Bygdepeng
Bygdepengen är ett bidrag till aktörer på landsbygden, som vill gå samman och
utveckla sitt närområde. Det kan vara insatser för att skapa mötesplatser, olika
slag av sammankomster för gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser
för ungdomar eller för en bättre grundservice i området, som handel och
kommunikationer.
Syftet med bygdepeng är att underlätta för de boende i ett område att, tillsammans
med befintliga föreningar i området, samverka för bygdens framtida utveckling.
Länsstyrelsen i Östergötland har tillsammans med Region Östergötland inrättat en
gemensam regional bygdepeng. En förutsättning för den regionala bygdepengen
är att kommunal bygdepeng beviljas.
Bygdepengen är högst 6000 kronor och kan användas till omkostnader för det
lokala utvecklingsarbetet.

Vem kan söka bygdepeng?
Bygdepeng kan sökas av lokala utvecklingsgrupper på landsbygden i hela länet,
samt i småorter med färre än tusen invånare, som aktivt vill engagera sig i sin
bygds utveckling. En lokal utvecklingsgrupp kan bestå av en lokal förening eller
en grupp boende i en bygd som tar initiativet till att samla de boende och
föreningarna i bygden.
Bygdepengen är inget föreningsbidrag, tvärtom är den till för att underlätta
mellan samtliga föreningar och boende i ett område.

Bidrag kan beviljas till…
Insatser för att skapa mötesplatser, olika slag av sammankomster för
gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för ungdomar eller för en
bättre grundservice i området, som handel och kommunikationer.
Bygdepengen kan täcka administrativa kostnader, lokalhyra, reskostnader,
materialkostnader, föreläsare med mera.
Den utvecklingsgrupp som får bygdepeng åtar sig att bjuda in alla boende och
föreningar inom det utpekade området, för att gemensamt komma överens om hur
bygdepeng bäst kan användas.
Utvecklingsgruppen åtar sig också att vara kontaktgrupp och länk mellan bygden
och kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet Östergötland.

Bidraget kan inte beviljas till…
Bygdepengen får inte användas till lönekostnader.
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Ansökan
Bygdepengen kan sökas en gång per år och ska i regel avse kalenderåret. Ansökan
skickas in med fördel in i början av året men handläggning sker löpande över året.
Tidigare beviljad bygdepeng ska vara förbrukad innan ny kan sökas alternativt
vara öronmärkt för ett specifikt ändamål.

Hur bedöms ansökan?
Kultur- och fritidskontoret lägger stor vikt vid att gruppens utvecklingsarbete
omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i
området.

Uppföljning och redovisning
Redovisning av beviljat bidrag ska vara inlämnad senast 1 april året efter beslut. I
slutredovisning ska framgå vad bidraget använts till och vilken effekt arbetet har
fått.
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Övriga bidrag
Uppdragsbidrag
Syftet med uppdragsbidraget är att använda resurser och spetskompetens som
finns hos lokala aktörer för att göra kultur- och fritidsutbudet i Norrköpings
kommun ännu bättre, i enlighet med målen som definieras i kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan.
Uppdragsbidraget skiljer sig från kultur- och fritidsnämndens övriga bidrag i och
med att det inte är sökbart.
Kultur- och fritidsnämnden och den som mottar bidraget skriver en
överenskommelse om vilken typ av uppdrag som bidraget avser.

Vem kan få uppdragsbidrag?
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om uppdragsbidrag till föreningar och
andra aktörer som bedriver en kontinuerlig kultur- eller fritidsverksamhet vilken




kompletterar, utökar eller ersätter den kultur- och fritidsverksamhet som
bedrivs i kommunal eller annan regi
är av intresse och till nytta för kommuninvånarna
är utåtriktad och av stort värde för fler än de egna medlemmarna

Ansökan
Överenskommelse om uppdragsbidrag sker i dialog med en tjänsteperson på
kultur- och fritidskontoret. Det innebär att uppdragsbidraget inte är sökbart på
samma sätt som andra bidrag, även om initiativet kan komma från föreningar och
andra aktörer.
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioriteringar görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och
befintliga resurser.

Uppföljning och redovisning
Uppföljning sker minst en gång per år, och spelar en viktig roll för nämndens
beslut om eventuellt fortsatt bidrag. Hur uppföljningen ska gå till preciseras i
samband med att överenskommelsen fattas. Besök av verksamheten sker vid
behov.
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Begrepp och förklaringar
Här förklarar vi vår definition av vissa ord och begrepp i texten. Definitionerna är
hämtade från Norrköpings kommuns riktlinje för bidrag och övrigt stöd till
föreningar och andra aktörer (KFN 2017/0070).
Inkludering

Var och en ska känna sig välkommen att delta och
olikheter ses som en tillgång. Inkludering innebär att
helheten ska anpassa sig till delarna (Begreppet
används inom pedagogik och undervisning).

Integration

Integration handlar om att olika grupper i samhället
möts och har ett utbyte med varandra. Integration
förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan
människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt
och samhälle. Integration medför jämlikhet och bättre
samförstånd.

Jämlikhet

Alla människor har ett lika värde och ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Jämställdhet

Avser jämlikhet mellan könen.

Organisation

sammanslutning bestående av grupper eller individer
med ett gemensamt övergripande syfte.

Aktör

Identifierbara individer eller grupper av individer som
har möjlighet och makt att handla i specifika
situationer. Aktörer kan vara: personer, organiserade
sociala aktörer (exempelvis näringsidkare, föreningar)
eller oorganiserade sociala aktörer (exempelvis
”ungdomar”).

Arrangemang

en aktivitet riktat mot en publik där upplevelsen och
utövandet står i centrum. Allmänheten är välkommen
att delta som publik eller medverkande.

Kulturförening

föreningar inriktade på de kulturella uttrycksformerna
såsom dans, teater och konst.

Lokal

Avser ett avgränsat utrymme inomhus avsett för
föreningsverksamhet.

Anläggning

Avser större byggnad, fastighet, byggnadskonstruktion
riktad mot en specifik verksamhet/aktivitet.
Exempelvis Sörsjön och Centralbadet.
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Tillgänglighet

Utformningen av lokalen/anläggningen ger möjlighet
att kunna delta oavsett förutsättningar.

Årsmöteshandlingar

årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,
revisionsrapport samt balans- och resultaträkning.

Medlem

Någon eller några som ingår i en förening.

