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Tillväxtkontoret
Kultur- och fritidsavdelningen
Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro

Allmänna bestämmelser
Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former
bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet barn och
ungdom och som uppfyller nedanstående villkor, kan erhålla kommunala
bidrag.
För att erhålla kommunala bidrag ska man aktivt verka för de metoder
som finns beskrivna i ”Strategi för det drogförebyggande arbetet bland
barn och ungdom i Upplands-Bro Kommun.”
Bidragen delas in i Normbidrag, Kulturverksamhetsbidrag och Övriga
bidrag.
Gemensamt för alla bidragsformer är:
Utbetalning
* Utbetalning av beviljade bidrag sker endast till förenings/sökandens
postgiro, bankgiro eller bankkonto.
* Upplands-Bro Kommuns eventuella fordran på föreningen regleras innan
beviljat bidrag utbetalas.
Kontroll
Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldig att medge
kommunen och deras revisorer rätt att ta del av föreningens
räkenskaper, protokoll, och övriga handlingar. Föreningens bokföring
skall vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek klart framgår
samt beträffande medlemsavgifter att såväl antalet betalande
medlemmar som avgiftsstorlek kan avläsas.
Tolkning av gällande bidragsbestämmelser sker av kultur- och
fritidsnämnden.
Missbruk av erhållna bidrag och medvetet inlämnande av felaktiga eller
osanna uppgifter kan leda till återbetalning av erhållna bidrag. Förening
som missbrukat erhållna bidrag eller medvetet inlämnat osanna uppgifter
får ej tillgång till kommunala lokaler eller annat föreningsstöd.
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Normbidrag
Föreningar som uppfyller nedanstående villkor kan erhålla normbidrag.
* Föreningen skall vara ansluten till riks- eller distriktsorganisation som är
berättigad till statsbidrag.
* Föreningen skall i demokratisk ordning valt styrelse och antagit stadgar
med fastställd målsättning.
* Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet i Upplands-Bro och ha
en majoritet av medlemmarna boende i Upplands-Bro.
* Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar boende
i kommunen.
* Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade sammankomster/år.
* Föreningen skall kunna erbjuda alla som vill och bor i kommunen
medlemskap.
* Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet för i huvudsak barn och
ungdom eller bedriva en för kommunen betydande barn- och
ungdomsverksamhet.
* Med förening avses beträffande handikapporganisationer även krets av
länsförening som har kommunen inom sitt verksamhetsområde.
* Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan,
efter särskild prövning i kultur- och fritidsnämnden registreras och erhålla
bidrag eller stöd i andra former.
Bidragsberättigad medlem
* 3 -20 år
* Ha möjlighet att delta i föreningens möten och påverka beslut rörande
målsättning och verksamhet
* För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns.
* Medlem som inte har erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift för två
på varandra följande år kan ej räknas som medlem.
Ansökan
* Ansökan skall alltid inges av föreningens styrelse och vara
undertecknad av behörig firmatecknare.
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* Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång ger inte rätt till
bidrag om inte synnerliga skäl föreligger.
* Senast den 31 mars, i samband med grundbidragsansökan, skall
föreningen inkomma med verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.
Normbidrag utgår som:
Startbidrag.
Grundbidrag.
Förstärkt grundbidrag
Aktivitetsbidrag.
Ledarutbildningsbidrag.
Särskilt stöd
STARTBIDRAG
ÄNDAMÅL

Startbidraget är avsett att stimulera och underlätta nya föreningars
bildande inom kommunen i enlighet med de allmänna bestämmelserna.

UTFORMNING

Startbidrag utgår med 2.000 kronor.

VILLKOR

Ansökan om startbidrag ska inges inom tre månader efter bildande av ny
förening. Bidrag utbetalas när föreningen haft minst tre månaders
dokumenterad verksamhet.
Bidragsberättigad medlem ska vara i åldern 3-20 år, för handikappförening
gäller dock ingen övre åldersgräns.

ANSÖKAN

Ansökan sker under hela året på särskild blankett.
Med startbidragsansökan ska bifogas
- Protokollshandlingar från konstituerande möte.
- Stadgar.
- Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar
enligt de allmänna bestämmelserna.
- Bevis på anslutning till riksorganisation.
- Uppgift om föreningens postgiro- eller bankgironummer.
- Uppgift om organisationsnummer.
GRUNDBIDRAG

ÄNDAMÅL

Grundbidraget är avsett att täcka utgifter för allmän föreningsverksamhet,
administration, telefon, porto m m som kan inordnas under begreppet
allmänna kostnader för verksamhetens bedrivande.
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UTFORMNING

Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år.

VILLKOR

Bidrag till handikappförening utgår med x kronor per medlem som bor i
Upplands-Bro kommun och utan övre åldersgräns.
Bidragsbeloppets storlek (x) fastställes årligen av kultur- och
fritidsnämnden.

ANSÖKAN

Ansökan sker på särskild blankett senast den 31 mars. Med ansökan
skall bifogas verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.
FÖRSTÄRKT GRUNDBIDRAG

ÄNDAMÅL

Det förstärkta grundbidraget är avsett att ge de stora föreningarna ett
extra stöd, för att ge kontinuitet och demokrati i verksamheten, samt till
ledarutbildning.

UTFORMNING

Bidraget utgår efter kultur- och fritidsnämndens prövning för ett år i taget.
Det förstärkta grundbidraget utgår med z kronor per år. Bidragsbeloppets
storlek (z) fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden.

VILLKOR

Bidrag utgår till förening som närmast föregående verksamhetsår
redovisat minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3-20 år samt redovisat
minst 1500 bidragsberättigade sammankomster.
(Aktiva = deltagit i aktivitet som berättigar till aktivitetsbidrag.)

AKTIVITETSBIDRAG
ÄNDAMÅL

Aktivitetsbidraget är avsett att stimulera föreningens verksamhet genom
direkt bidrag till genomförda sammankomster.

UTFORMNING

a. Bidrag utgår med y kronor till sammankomst som har deltagare i
åldern 3 - 20 år och som i övrigt fyller villkoren för statligt
aktivitetsbidrag.
b. Bidrag till handikappföreningar utgår utan övre åldersgräns med y
kronor.
c. Bidrag utgår med 2 ggr y kronor till sammankomst som varar minst
4 timmar sammanhängande.
d. Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan
ordning.

Blanketter finns på www.upplands-bro.se under Blanketter

5

Tillväxtkontoret
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VILLKOR

Med bidragsberättigad aktivitet menas enligt villkoren för statsbidrag en
sammankomst
- med minst fem deltagare i åldern 3 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad
ålder får räknas som deltagare - denne skall dock minst fylla 13 år det
kalenderår aktiviteten pågår
- som varar minst 60 minuter.
Sammankomsten måste innehålla en gemensam samling med någon
form av instruktion. Verksamheten kan därför ske individuellt eller i
grupper. En gemensam avslutning skall göras.
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller
biträdande gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten
och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under
samma timme.
Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare
och aktivitetens längd.
En grupp får inte från redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för
erhållande av aktivitetsbidrag.
Bidragsbeloppets storlek (y) fastställes årligen av kultur- och
fritidsnämnden.

ANSÖKAN

Ansökan sker senast den 15 augusti (för vårterminen 1/1-30/6) och
senast 15 februari (för höstterminen 1/7-31/12).
LEDARUTBILDNINGSBIDRAG

ÄNDAMÅL

Ledarutbildningsbidraget är avsett att stimulera föreningarnas grund- och
vidareutbildning av ledare. Bidraget är avsett att så långt som möjligt
täcka kostnader för
-utbildning av ungdomsledare som deltar i en av distrikts- eller
riksorganisation anordnad utbildning.
-egen ungdomsledarutbildning anordnad via lokala kurser.

UTFORMNING

Bidrag utgår till
a. lokala, regionala och centrala kurser.
Kursdeltagarna skall ha fyllt 14 år. Maximal bidragsberättigad
kurslängd är sju dagar.
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b. intern ledarutbildning i föreningen, där kursprogrammet i förväg
godkänts av Kultur & Fritid.
c. kurskostnader med 100% enligt skala (se nedan) baserat på
föregående års redovisade aktivitetstillfällen.
d. kurskostnader = kursavgift.
VILLKOR

Tilldelat ledarutbildningsbidrag beräknas årligen beroende på föregående
års aktivitetstillfällen enligt nedanstående skala, vilken ses över den 31
mars varje år.

Aktivitetstillfällen föregående år
- 99
100 - 299
300 - 499
500 - 899
900 - 1199
1200 -

4 000 kronor
6 000 kronor
8 000 kronor
10 000 kronor
12 000 kronor
16 000 kronor

Utbetalning sker sedan med full kostnadstäckning för varje kurs så
länge den tilldelade bidragssumman räcker.
ANSÖKAN

Ansökan om ledarutbildningsbidrag sker på särskild blankett till kulturoch fritidsnämnden senast en månad efter genomgången kurs. Till
ansökan skall bifogas kursintyg, kostnadsredovisning och i
förekommande fall kursprogram.
SÄRSKILT STÖD

ÄNDAMÅL

Utöver normbidragen kan samtliga föreningar, som har sin huvudsakliga
verksamhet i kommunen, söka bidrag till särskilda ändamål. I detta
sammanhang avses lägerbidrag, lokalutrustning samt bidrag till
verksamhet vars behov ej kan täckas av övriga bidragsformer.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas under november månad.
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kulturoch fritidsnämnden avsatta medel för Särskilt stöd.

VILLKOR

Bidrag utgår för verksamheter eller inköp som genomförts under den
närmast föregående 12-månadersperioden (1 november-31 oktober).
I speciella fall kan bidrag ges till planerade verksamheter och inköp.
I de fall bidragssökande förening/organisation inte är direkt kvalificerad i
enlighet med de allmänna bestämmelserna skall verifikation på att
föreningen uppfyller kraven på elementär föreningsstatus (dvs
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demokratiskt uppbyggd förening med vald styrelse och antagna stadgar)
bifogas ansökan.
ANSÖKAN

Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad senast den
1 november.
Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadsredovisning av aktuellt bidragsprojekt.
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KULTURVERKSAMHETSBIDRAG
PROJEKTBIDRAG
ÄNDAMÅL

Projekt med följande inriktning:
* Tillvaratagande eller förmedling av kulturarvet.
* Skapande verksamhet eller arrangemang inom områdena musik, teater,
dans, film, foto, konst, litteratur eller liknande.
Bidraget avser tidsbegränsade projekt och arrangemang.
Syftet är att ta vara på aktiviteter som ligger utanför det traditionella
föreningslivet och på ett obyråkratiskt sätt stödja dessa.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas löpande under året.
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för kulturoch fritidsnämnden avsatta medel för projektbidrag.

VILLKOR

Bidrag utgår till planerade verksamheter.
Bidrag kan utgå till alla sorters föreningar/organisationer med verksamhet
i Upplands-Bro.
I de fall då bidragssökande inte har full föreningsstatus och därmed inte
är direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna bestämmelserna kan
stöd ändå utgå genom samverkan med annan kommunal verksamhet.

ANSÖKAN

Ansökan sker löpande under året på särskild blankett vilken skall vara
inlämnad i god tid innan projektet startar.
Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadskalkyl. Kalkylen skall redovisa såväl beräknade utgifter som
intäkter. Dessutom skall föreningens/sammanslutningens möjligheter till
egen - eller annan extern - finansiering redovisas.
Genomfört program/projekt skall alltid redovisas på blankett för
redovisning. Medel som inte nyttjas till det ändamål som angivits i
ansökan skall återbetalas till kultur- och fritidsnämnden en månad efter
avslutat projekt.
VERKSAMHETSBIDRAG

ÄNDAMÅL

Årligt verksamhetsbidrag kan beviljas kulturorganisationer som bedriver
en etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet inom Upplands-Bro
kommun.

UTFORMNING

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande organisationen,
föregående års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt
verksamhetsplan och budget för den period ansökan avses.

VILLKOR

Bidrag beviljas för ett kalenderår i taget.
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ANSÖKAN

Ansökan görs på särskild blankett. Blanketten sänds in senast 1
november året före det kalenderår ansökan avser. Beslut tas i december.
Bidrag utbetalas i förskott om inget annat överenskommits.
DRIFTBIDRAG

ÄNDAMÅL

Bidrag för godkänd drift kan sökas av föreningar verksamma i
Upplands-Bro

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas av Kultur och Fritidsenheten

ANSÖKAN

Ansökan lämnas in snarast efter årsmöte och redovisar driftkostnader för
föregående år.
EN SNABB SLANT

ÄNDAMÅL

Ett ungdomsstipendium med syfte att öka ungdomars delaktighet i
samhällslivet.

UTFORMNING

Stipendiet, som söks i samråd med anställd inom kommunens
verksamhetsområden, riktar sig till ungdomar 13 – 24 år och uppgår till
högst 6000 kronor. Projektet dokumenteras och redovisas efter
genomförandet. Resultatet presenteras kortfattat på kommunens
webbsida.

VILLKOR

För sökande yngre än18 år krävs målsmans samtycke.

ANSÖKAN

Ansökan görs på särskild blankett. Stipendiet kan sökas löpande under
året och utbetalas i förskott. Utförliga ansökningsinstruktioner i bilaga.
ÖVRIGA BIDRAG
LOVBIDRAG

ÄNDAMÅL

Lovbidrag för sportlov och höstlov kan samtliga föreningar och
sammanslutningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen
söka bidrag. I detta sammanhang avser lovbidraget extra kostnader för
exempelvis materiel och enklare förtäring.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband med loven.
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur
och Fritidsnämnden avsatta medel för lovbidrag. Bidrag kan erhållas
med högst 5000 kr/lov.
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VILLKOR

Bidraget skall rikta sig till verksamhet för lovlediga barn och ungdomar i
Upplands-Bro kommun och ingå i lovfoldern.

ANSÖKAN

Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad i god tid före
loven.
Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadsredovisning av aktuell aktivitet.
BIDRAG ÖPPEN SPORTHALL

ÄNDAMÅL

Bidrag för Öppen Sporthall kan samtliga föreningar, sammanslutningar
och fritidsgårdar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen
söka bidrag. I detta sammanhang avser bidraget ett arvode för den
ledare som håller i den öppna verksamheten.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband överenskommelse
och bokning av lokal.

VILLKOR

Bidraget skall rikta sig till spontanaktiviteter för barn och ungdomar i
Upplands-Bro kommun. Aktiviteterna skall ske kvälls eller helgtid.
Aktiviteterna skall vara öppna för alla och ej vara medlemsbundna.
Förening kan ej söka andra föreningsbidrag för den verksamheten.
JÄMSTÄLLDHETS- OCH INTEGRATIONSBIDRAG

ÄNDAMÅL

Bidrag kan beviljas föreningar som aktivt arbetar för att öka
jämställdheten i sin verksamhet, och som genomför
integrationsbefrämjande åtgärder.
Bidrag kan beviljas för insatser som görs med syfte att medvetet arbeta
med fokus på flickors och pojkars möjligheter till fritids- och
idrottsaktiviteter på lika villkor samt till föreningar som arbetar medvetet
med att bryta utanförskap och öka integrationen mellan barn, ungdomar
och vuxna med olika bakgrund.
Exempel på jämställdhetsinsatser som kan få stöd är olika former av
rekrytering, ledarutveckling och förändrad representation i styrelser och
andra beslutande organ.
Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för
aktiviteter som utvecklar goda relationer både mellan individer och
mellan etniska grupper. Samverkan mellan organisationer prioriteras,
liksom aktiviteter som ökar invandrares möjligheter att delta i den
demokratiska processen.

VILLKOR

Bidrag kan inte beviljas till
 ordinarie verksamhet
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bidrag till enskilda personer
fasta anställningar
hyreskostnader för egna lokaler
investeringar/inventarier
studiecirkelverksamhet

Föreningen skall bedriva ideell barn- och ungdoms-, invandrar- eller
pensionärsverksamhet inom Upplands-Bro kommun.
ANSÖKAN

Ansökan kan göras löpande under året. Bidrag kan endast ges en gång
per förening och år. Ett projekt kan endast beviljas bidrag en gång.

VIKTIGA DATUM
31 mars

Grundbidrag
Förstärkt grundbidrag

15 augusti

Vårterminen - aktivitetsbidrag

15 februari

Höstterminen - aktivitetsbidrag

1 november

Särskilt stöd

Löpande under året

Resterande bidragsformer
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