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BIDRAGSREGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR IDEELLA FÖRENINGAR
- inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antagna av kultur- och fritidsnämnd

De regler och föreskrifter som beskrivs nedan omfattar föreningskategorierna: barn- och
ungdoms-, handikapp-, kultur-, pensionärs-, samlingslokalhållande och övriga ideella
föreningar, samt studieförbund i Norrtälje kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och av nämnden beslutade regler, fördela bidrag och samarbeta med i kommunen verksamma allmännyttiga ideella föreningar inom nämndens verksamhetsområde
och därigenom stimulera det arbete som dessa bedriver.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1. Kommunala föreningsbidrag ges till allmännyttiga ideella föreningar i syfte
att innevånare ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger
upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet,
att stödja en meningsfull fritid till i första hand barn och ungdomar i åldern 7 – 20,
funktionshindrade samt särskilt uppmärksamma flickors verksamheter,
att stimulera till allsidiga, sunda, drogfria och engagerande verksamheter i samtliga
kommundelar,
att föreningsmedlemmar ges möjlighet att både delta och påverka föreningsarbetet
för att därmed få träning i demokratiska arbetsformer,
att förening respekterar och följer de mänskliga rättigheterna, verkar för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung,
religion, ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionsvariation,
att bidragen avser utgöra ett visst ekonomiskt stöd och täcka del av kostnader uppkomna i samband med aktiviteterna/verksamheten.
§ 2. Bidrag kan sökas av och beviljas till allmännyttig ideell förening som är godkänd
av kultur- och fritidsnämnden och uppfyller gällande regler.
§ 3. Förening ska för att vara bidragsberättigad uppfylla följande villkor:
a. utöver villkoren i allmänna bestämmelser, även uppfylla de särskilda villkor som
gäller för respektive föreningskategori för att godkännas och registreras som en
bidragsberättigad förening,
b. förening ska vara öppen för alla som delar föreningens värderingar och syften
och som önskar delta i aktiviteterna,
c. dokumentera och följa antagna föreningsstadgar, vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer,
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d. ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer, varje år ha årsmöte där årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt budget/verksamhetsplan redovisas och godkänns,
e. ha sitt säte och bedriva regelbunden verksamhet i kommunen, för i huvudsak
Norrtälje kommuns permanent bosatta innevånare,
f. ha minst 10 sammankomster per år och minst 10 bidragsberättigade medlemmar
(gäller ej studieförbund och samlingslokalhållande förening),
g. ta en av föreningen fastställd medlemsavgift, som är skälig i förhållande till
verksamheten, dock minst 20 kr per år (gäller ej studieförbund och samlingslokalhållande förening),
h. förening ska ha ett eget registrerat plus- eller bankgiro. Kontant utbetalning av
bidrag sker till huvudförening och inte till sektioner eller enskild person,
i. verka för jämställdhet mellan könen, ha ett öppet medlemskap, underlätta för
funktionshindrades medverkan, öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem samt motverka våld, rasism och missbruk av alkohol eller andra droger,
samt vara fri från dopning,
§ 4. Fullständiga ansökningshandlingar, enligt anvisningar, ska göras av förenings huvudstyrelse på fastställda ansökningsblanketter och vara kultur- och fritidsnämnden
tillhanda senast sista ansökningsdagen. Ansökan och/eller komplettering inkommen
efter fastställd tid tas endast upp till behandling om särskilda skäl föreligger.
§ 5. Föreningens namn bör vara relevant för föreningens verksamhet och inte vara anstötande eller kunna förväxlas med annan förening.
§ 6. Med bidragsberättigad medlem avses fysisk person som
a.
b.
c.
d.
e.
f.

betalt fastställd års-/medlemsavgift enligt föreningsbeslut (se § 3 g),
är permanent bosatt i Norrtälje kommun,
fyller minst 7 år under kalenderåret,
är upptagen i föreningens medlemsmatrikel,
deltar regelbundet på ideell basis, samt
ges möjlighet att både delta och påverka för att därmed få träning i de demokratiska arbetsformerna.

§ 7. Förening är skyldig att snarast anmäla väsentliga förändringar i verksamheten som
kan påverka förutsättningarna för nya eller tidigare beviljade bidrag. Förening som
söker och beviljas bidrag till projekt, arrangemang, objekt eller liknande, ska redovisa den ersättning förening söker och erhåller från annat håll.
Om förening som äger fastighet eller objekt som är helt eller delvis finansierat med
kommunala medel, avyttrar densamma kan bidraget komma att återkrävas.
§ 8. Utöver befintliga regler har kultur- och fritidsnämnden rätt att pröva ansökan om
bidrag om särskilda skäl föreligger. Hänsyn kan även tas till föreningens behov av
bidrag samt hur bidrag förvaltas.
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§ 9. Den kommunala bidragsgivningen bygger på principen om ett förtroendefullt samarbete mellan förening och kultur- och fritidsnämnd. Nämnden har dock rätt att
granska underlaget för bidragsansökan samt den verksamhet föreningen bedriver.
Medger inte förening att nämnden får ta del av begärda handlingar eller uppgifter,
beviljas inte bidrag.
§ 10. Kommunalt bidrag beviljas inte till
a. Ekonomisk förening, intresseförening såsom facklig, fastighets, hyresgästförening eller liknande. Bidrag ges inte heller till stödförening av karaktären support,
insamlings-, hjälpföreningen etc.
b. Förening som erhåller regelbundna bidrag från andra kommunala nämnder.
c. Hem- och skolaförening, föräldraförening samt skolidrottsförening eller
verksamhet under schemalagd skoltid.
d. Förening med direktanslutna medlemmar till distrikts- eller riksorganisation.
e. Förening med landsting eller stat som huvudman, samt försvarsorganisation.
f. Förening som inte uppfyller fastställda bidragsregler och tillämpningsföreskrifter
för ideella föreningar.
g. Religiös verksamhet.
h. Fest, basar, bingo, auktion och annan inkomstbringande verksamhet.
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Ansökan om registrering
Ansökan om registrering tas upp till handläggning efter det att förening inkommit med
komplett ansökan på avsedd blankett.
I ansökan ska anges föreningens namn, plus- eller bankgironummer alternativt bankkonto ställt på föreningen, vilka som valts till styrelseledamöter och minst en revisor
samt adresser, telefonnummer, antal bidragsberättigade medlemmar i olika åldersgrupper etc. Till ansökan ska bifogas antagna stadgar, justerat protokoll där det framgår att
stadgarna är antagna samt i förekommande fall, intyg från riks-/distriktsorganisation om
upptagande i denna. Om förening har haft årsmöte, ska även fullständiga årsmöteshandlingar bifogas.
Ansökan om registrering kan göras under hela året.

Ansökan om kommunala föreningsbidrag
En registrerad och godkänd förening har möjlighet att söka de kommunala bidrag som
gäller för respektive föreningskategori. Bidraget grundar sig på den verksamhet föreningen hade föregående kalenderår, om inget annat anges.
För att förening ska förbli bidragsberättigad ska denna vid uppmaning lämna
fullständiga årsmöteshandlingar tillsammans med en komplett ansökan på angivna
ansökningsblanketter till kultur- och fritidsnämnden senast 1 april varje år, om inte något annat datum anges. Vilka bidrag som kan sökas återfinns under respektive
föreningskategori.
Vid ansökningstillfället ska ansökan vara komplett, särskilda skäl föreligger dock om
förening inte haft stadgeenligt årsmöte eller inte fått alla årsmöteshandlingar klara. Saknade handlingar ska emellertid vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast inom
två månader efter årsmötet.
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BIDRAG TILL

BARN- OCH UNGDOMSFÖRENING
För att vara en bidragsberättigad barn- och ungdomsförening krävs, utöver de allmänna
bestämmelserna, att föreningen:






bedriver en regelbunden barn- och ungdomsverksamhet för och med minst 10
bidragsberättigade medlemmar i åldern 7 – 20 år,
redovisar minst 10 bidragsberättigade sammankomster per år,
bör vara ansluten till en riksorganisation som är godkänd av Statens Ungdomsråd
eller Riksidrottsförbund. För budo- och kampsportförening är detta ett krav.
Följer FN: s barnkonvention i de delar den berör en förenings verksamhet, såsom
att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras, barnens
bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet, barnets rätt att
uttrycka sina åsikter och få dem beaktade med hänsyn till ålder och mognad.

1. VERKSAMHETSBIDRAG
Förening som har haft fler än 10 bidragsberättigade sammankomster föregående år, kan
söka verksamhetsbidrag. Bidraget avser att ge ett ekonomiskt stöd i direkt proportion till
verksamhetens omfattning och därmed stimulera till ökad aktivitet.
Verksamhetsbidraget avser även att täcka del av kostnader för ledarutbildning som kan
behövas för verksamheten.
Verksamhetsbidrag lämnas med 60 kr per bidragsberättigad sammankomst.
Följande villkor gäller:
2.1 En sammankomst ska ha minst 3 bidragsberättigade deltagare i åldern 7-20 år.
Åldern räknas från och med det år man fyller 7 år, till och med det år deltagaren
fyller 20 år. En deltagare får registreras som bidragsberättigad högst en gång per förening/sektion under samma dygn.
För funktionshindrad gäller ingen övre åldersgräns. Verksamhetsbidrag beviljas om
handikappverksamhet bedrivs med minst tre funktionshindrade deltagare per sammankomst – se även handikappbidrag.
Bidragsberättigad deltagare ska uppfylla kriterierna för bidragsberättigad medlem
enligt de allmänna bestämmelserna, såsom permanent bosatt i Norrtälje kommun
etc. Dispens från dessa bestämmelser kan i vissa fall beviljas, exempelvis vid provdeltagande och boende i gränsort. Verksamheten ska dock i första hand avse personer bosatta i Norrtälje kommun.
2.2 Ledare ska närvara under hela sammankomsten och får ur bidragssynpunkt endast
vara ledare för en grupp under samma timme. Ledare för grupp ska ha fyllt 15 år
och vara utsedd av föreningen.
2.3 Sammankomsten ska pågå minst en timme och innehålla gemensam samling och
avslutning. Omklädning kan inkluderas i denna tid.
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2.4 Sammankomsten ska vara planerad (beslutad i förväg av styrelse, sektion eller medlemsmöte) och ske i föreningens regi. Beslutet ska innehålla lokal, ansvarig ledare,
typ av aktivitet och vilka dagar samt tid och plats. Spontana möten är inte bidragsgrundande, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta på sammankomsten.
2.5 Verksamhetsbidrag kan beviljas till förenings stadgeenliga verksamhet, lokala arrangemang, träning, förenings- och klubbmästerskap, klubbmöten m.m.
2.6 Ledare ska föra närvaroanteckningar över deltagare och sammankomster och
ansvarig ledare ska intyga att uppgifterna är riktiga.
2.7 Verksamhetsbidrag lämnas inte till aktiviteter under skoltid eller till studiecirklar.
Enligt allmänna bestämmelserna lämnas heller inte bidrag till fester, basarer, bingo,
auktioner och andra inkomstbringande verksamheter.
2.8 En grupp får inte ur redovisningssynpunkt indelas i mindre grupper för att erhålla
ytterligare verksamhetsbidrag. Gruppen ska vara naturligt sammansatt och inte konstruerad.
Sista ansökningsdag 1 april och avser föregående års sammankomster.

2. PROJEKTBIDRAG
Förening kan ansöka om bidrag för olika projekt som föreningen vill genomföra under
kommande år. Året avser 1/7 innevarande år till 30/6 nästkommande år.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer ansökan utifrån följande kriterier:





Prioritar projekt som riktar sig mot att få fler flickor att börja/fortsätta föreningsidrotta.
Prioritar projekt som riktar sig mot att få fler barn- och ungdomar med
funktionsvariation att börja/fortsätta föreningsidrotta.
Prioriterar projekt som riktar sig mot att få fler barn- och ungdomar att börja med
friluftslivsaktiviteter.
Prioriterar ovanstående projekt som finns med i föreningens verksamhetsplan för året
och som är beslutade av årsmöte/styrelse.

Sista ansökningsdag 1 april.
3. HANDIKAPPBIDRAG
Förening som bedriver verksamhet med minst tre funktionshindrade deltagare per sammankomst kan söka dubbelt verksamhetsbidrag. I övrigt gäller samma regler som verksamhetsbidrag.
Förening som har funktionshindrade medlemmar i sin verksamhet har möjlighet att söka
handikappbidrag för merkostnader för utövande av fritidsverksamhet.
Bidraget avser personer som diagnostiserats ha livslånga nedsättningar av fysiska eller
psykiska hinder i samband med utövning av aktivitet.
Förening kan söka bidraget oavsett medlemmarnas ålder eller antal.
Ansökan om handikappbidrag kan sökas under hela året.
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4. BIDRAG TILL KOMMUNALA LOKALER
För att stödja förening att utöva sin verksamhet och ge medlemmar träning i demokratiska arbetsformer ges bidragsberättigade föreningar möjlighet att hyra kommunala lokaler, som upplåtes av kultur- och fritidsnämnden, till en rimlig kostnad. Verksamheten i lokalerna ska överensstämma med förenings stadgar och även uppfylla villkoren i
allmänna bestämmelser för ideella föreningar.

2.1 Bidragsberättigad förening betalar en upplåtelseavgift med 60 kr per timme för:
 Barn- och ungdomsverksamhet med minst 3 deltagare i ålder 7 - 16 år, tillfälligt
kan färre antal godtas, i övrigt gäller samma regler som för barn- och ungdomsföreningars verksamhetsbidrag
 Verksamhet för och med funktionshindrade
 Föreningsmöte, såsom månads-, årsmöte eller liknande
 ½ bassäng i Hallstavik och Norrtälje badhus, vid hel bassäng debiteras dubbel
upplåtelseavgift.
3.2 Bidragsberättigad förening debiteras en upplåtelseavgift med 150 kr per timme
för stora hallar, samt 100 kr för övriga lokaler, utom för bassängerna i Norrtälje och
Hallstaviks badhus där avgiften är 120 kr per timme för ½ bassäng respektive 100 kr
per timme och dubbel upplåtelseavgift för hel bassäng när det gäller:
 Vuxenverksamhet, som inte uppfyller ovanstående villkor under punkt 3.1.
3.3 Fastställd avgift faktureras förening för:
 Verksamhet som inte ingår i föreningens normala verksamhet, fest, inkomstbringade verksamhet etc. se vidare allmänna bestämmelser
 Ej avbokat lokal inom föreskriven tid.
Ansökan om tider för kommande höst- och vårtermin ska lämnas av förening senast 1
april för att vara med i fördelningen av tider i de kommunala lokalerna. Tillfälliga förhyrningar ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast fem arbetsdagar innan
lokal önskas nyttjas. Avbokning ska göras senast tre dagar innan bokad tid.
5. LOKALBIDRAG
Förening som har för avsikt att anskaffa en lokal för en längre period för sin barn- och
ungdomsverksamhet har möjlighet att ansöka om lokalbidrag. I första hand ska dock
kommunal lokal nyttjas. Förening ska även sträva efter att samnyttja lokaler med andra
föreningar. Lokalen ska vara anpassad efter den verksamhet föreningen bedriver och användas effektivt och regelbundet.
Lokalbidrag till klubb- och/eller kanslilokal beviljas inte.
Lokalbidrag kan beviljas med maximalt 50 procent av skälig hyreskostnad, efter avdrag
av 50 procent av hyresintäkter och med högst 25 000 kronor per förening och år. Förening kan således tillgodoräkna sig 50 procent vid uthyrning av egen lokal. I lokalkostnaden får inräknas hyra, elektricitet, vatten och avlopp, värme, renhållning samt räntor och
försäkringar.
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Ansökan om lokalbidrag kan göras under hela året och lämnas till kultur- och fritidsnämnden för godkännande innan förening kan teckna hyreskontrakt. Efter godkännandet
kan ansökan om lokalbidrag inlämnas senast 1 april och grundas på bokförda kostnader
avseende senast avslutat verksamhetsår.
Om lokalkostnaderna höjs över konsumentprisindex krävs förnyad prövning innan nytt
bidrag kan beviljas.
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BIDRAG TILL

HANDIKAPPFÖRENING
Bidragen avser i första hand stödja den kultur- och fritidsverksamhet som de lokala handikappföreningarna bedriver för sina medlemmar.
För att vara en bidragsberättigad handikappförening krävs utöver de allmänna bestämmelserna att föreningen:






bedriver en regelbunden kultur- och fritidsverksamhet för minst 10 bidragsberättigade
funktionshindrade medlemmar i Norrtälje kommun,
tillvaratar medlemmar med bestående funktionsnedsättning och deras närståendes intressen i samhället. Funktionsnedsättningar = nedsättningar av psykiska och/eller fysiska funktioner såsom rörelsenedsättningar, hörsel- och synnedsättningar, läs- och
skrivsvårigheter, allergi och astma,
är ansluten till en godkänd riks- och/eller distriktsorganisation för funktionshindrade.

1. VERKSAMHETSBIDRAG
Handikappförening kan söka verksamhetsbidrag. Bidragets syfte är att stödja föreningarnas
verksamhet. Ansökan om verksamhetsbidrag skall inlämnas senast 1 april.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer ansökan utifrån följande kriterier:



Prioriterar entréfria aktiviteter som sker lokalt.
Prioriterar aktiviteter som riktar sig mot barn- och ungdomar.

2. BIDRAG TILL KOMMUNALA LOKALER
För att stödja förening att utöva sin verksamhet och ge medlemmar träning i demokratiska arbetsformer ges bidragsberättigade föreningar möjlighet att hyra kommunala lokaler, som upplåts av kultur- och fritidsnämnden, till en rimlig kostnad. Verksamheten
i lokalerna ska överensstämma med förenings stadgar och även uppfylla villkoren i allmänna bestämmelser för ideella föreningar.
Fullständiga regler avseende bidrag till kommunala lokaler, se under rubriken ”Bidrag
till barn- och ungdomsföreningar” punkt 3, sidan 8.
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BIDRAG TILL

KULTURFÖRENING
För att antas såsom bidragsberättigad kulturförening krävs utöver de allmänna bestämmelserna att föreningen:





bedriver en regelbunden kulturverksamhet för minst 10 bidragsberättigade medlemmar,
bör vara ansluten till en godkänd riks- och/eller distriktsorganisation för kulturföreningar,
tillvaratar medlemmars intressen inom någon av konstarterna eller inom kulturarvet.

Med ”Konstarterna” avses verksamhet inom musik, teater, dans, bildkonst, litteratur eller
film/foto.
Med ”Kulturarvet” avses museal- och kulturhistorisk verksamhet.

1. VERKSAMHETSBIDRAG
Bidraget är avsett som ett stöd till föreningens kostnader för till exempel arvoden,
specialutrustning, speciallokaler, kostnader för verksamhet. Kostnader för egna fastigheter,
exempelvis hembygdsgårdar, är dock inte bidragsberättigade.
Sista ansökningsdag 1 april. Bidragets storlek fastställs efter bedömning av kultur- och fritidsnämnden.

2. BIDRAG TILL KOMMUNALA LOKALER
För att stödja förening att utöva sin verksamhet och ge medlemmar träning i demokratiska arbetsformer ges bidragsberättigade föreningar möjlighet att hyra kommunala lokaler, som upplåts av kultur- och fritidsnämnden, till en rimlig kostnad. Verksamheten
i lokalerna ska överensstämma med förenings stadgar och även uppfylla villkoren i allmänna bestämmelser för ideella föreningar.
Fullständiga regler avseende bidrag till kommunala lokaler, se under rubriken ”Bidrag
till barn- och ungdomsföreningar” punkt 3, sidan 8.
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BIDRAG TILL

PENSIONÄRSFÖRENING
Bidrag avser i första hand stödja den kultur- och fritidsverksamhet som de lokala pensionärsföreningarna bedriver för sina medlemmar.
För att antas såsom bidragsberättigad pensionärsförening krävs utöver de allmänna bestämmelserna att föreningen:





bedriver en regelbunden kultur- och fritidsverksamhet för minst 10 bidragsberättigade pensionärsmedlemmar i Norrtälje kommun,
tillvaratar medlemmars, som uppnått pensionsålder, kultur- och fritidsintressen eller får
pension enligt försäkringskassans pensionsregler,
är ansluten till en godkänd riks- och/eller distriktsorganisation för pensionärer.

1. VERKSAMHETSBIDRAG
Pensionärsförening kan söka verksamhetsbidrag. Bidragets syfte är att stödja föreningarnas
verksamhet. Ansökan om verksamhetsbidrag skall inlämnas senast 1 april.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer ansökan utifrån följande kriterier:



Prioriterar entréfria aktiviteter som sker lokalt.
Prioriterar öppna aktiviter som riktar sig till en stor och bred målgrupp.

2. BIDRAG TILL KOMMUNALA LOKALER
För att stödja förening att utöva sin verksamhet och ge medlemmar träning i demokratiska arbetsformer ges bidragsberättigade föreningar möjlighet att hyra kommunala lokaler, som upplåts av kultur- och fritidsnämnden, till en rimlig kostnad. Verksamheten
i lokalerna ska överensstämma med förenings stadgar och även uppfylla villkoren i allmänna bestämmelser för ideella föreningar.
Fullständiga regler avseende bidrag till kommunala lokaler, se under rubriken ”Bidrag
till barn- och ungdomsföreningar” punkt 3, sidan 8.
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BIDRAG TILL

SAMLINGSLOKALHÅLLANDE FÖRENING
Bidraget är avsett att underlätta för Folkets Husföreningar, bygdegårdar och liknande att hålla
ändamålsenliga samlingslokaler öppna för alla och därigenom bidra till människors möten och
en utveckling av demokratin inom Norrtälje kommun.
För att vara en bidragsberättigad samlingslokalhållande förening krävs, utöver de allmänna
bestämmelserna, att föreningen:





är ansluten till Bygdegårdsföreningarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar eller
Folkets Hus Riksorganisation,
opartiskt upplåter samlingslokaler för föreningslivet på rimliga villkor,
bedriver en regelbunden verksamhet vid minst 20 tillfällen per år.

Därutöver gör kultur- och fritidsnämnden en bedömning om det samlade beståndet lokaler
som finns tillgängliga i området, behovet av möteslokaler, ekonomiska förutsättningar att
driva och förvalta lokalen, standard mm.
Med allmän samlingslokal menas en lokal som på en ort ägs eller disponeras av ideell förening och är öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

1. BIDRAG TILL SAMLINGSLOKAL
Samlingslokalhållande förening kan söka bidrag under förutsättning att samlingslokalen:




står till regelbundet förfogande, lokal som endast används av en hyresgäst eller för den
egna verksamheten räknas inte som samlingslokal,
upplåts och hålls tillgänglig, för i första hand kommunmedlemmars behov, mot erläggande av skälig hyra och villkor, för att därigenom fungera som en demokratisk mötesplats.

Anslaget och fördelningen till de samlingslokalhållande föreningarna fastställs av kulturoch fritidsnämnden. Bidraget grundar sig på uthyrningar, fastighetskostnader med mera,
samt hur nämnden värderar betydelsen av att stödja lokalerna i området.
Sista ansökningsdag 15 september

2. INVESTERINGSBIDRAG
Om budgeten medger det kan även särskilda investeringsbidrag beviljas till föreningen.
Bidrag kan sökas till reparationer, ombyggnad och liknande.
Bidrag kan beviljas upp till 2/3 av skälig kostnad. Resterande del finansieras av förening.
Bidrag lämnas normalt inte till redan genomförda eller påbörjande arbeten.
Ansökan om investeringsbidrag ska innehålla:
- ändamål och motivering för ansökan
- kostnadskalkyl
- finansieringsplan
- tidsperiod för genomförandet
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- kopia på ansökningshandlingar för statligt bidrag - om det söks.
Utbetalning av beviljat bidrag sker mot redovisade kostnader. Kopia av faktura och bevis
på att den är betald ska bifogas.
Beviljat bidrag som föreningen inte gjort anspråk på inom två år återgår automatiskt till
kultur- och fritidsnämnden, om inte särskilda skäl föreligger.
Sista ansökningsdag 15 september året före investering ska utföras.
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BIDRAG TILL

STUDIEFÖRBUND
Lokalt studieförbund jämställs i allmänna bestämmelser med ”förening”.
För att vara ett bidragsberättigat studieförbund krävs, utöver de allmänna bestämmelserna:




att avdelningen bedriver en regelbunden och betydande studieverksamhet i Norrtälje
kommun för kommunens innevånare,
att studieförbundets centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet.

1. BIDRAG TILL STUDIEVERKSAMHET
Fördelningen av bidraget, som fastställs av kultur- och fritidsnämnden, sker efter samråd
med Studieförbundens samorganisation (STUSAM) i Norrtälje samt utifrån folkbildningsrådets rekommendationer.
En preliminär delutbetalning kan göras efter det att STUSAM inkommit med en ansökan
om delutbetalning i början av året. Slutbetalning genomförs efter att STUSAM lämnat slutgiltig godkänd fördelningslista och att samtliga studieförbund lämnat kompletta handlingar; sammanställning över studieverksamhet, planerad verksamhet för innevarande år
etc.
Sista ansökningsdag 1 juni.

2. BIDRAG TILL KOMMUNALA LOKALER
För att stödja förening att utöva sin verksamhet och ge medlemmar träning i demokratiska arbetsformer ges bidragsberättigade föreningar möjlighet att hyra kommunala lokaler, som upplåts av kultur- och fritidsnämnden, till en rimlig kostnad. Verksamheten
i lokalerna ska överensstämma med förenings stadgar och även uppfylla villkoren i allmänna bestämmelser för ideella föreningar.
2.1 Bidragsberättigad förening betalar en upplåtelseavgift med 80 kr per timme för:

 Barn- och ungdomsverksamhet - minst 5 deltagare i ålder 7 - 20 år, tillfälligt kan
färre antal godtas, i övrigt gäller samma regler som för barn- och ungdomsföreningars verksamhetsbidrag.
 Verksamhet för och med funktionshindrade.
 Föreningsmöte, såsom månads-, årsmöte eller liknande.
 ½ bassäng i Hallstavik och Norrtälje badhus, vid hel bassäng debiteras dubbel upplåtelseavgift.
2.2 Bidragsberättigad förening debiteras en upplåtelseavgift om 150 kr per timme för

stora hallar, samt 100 kr för övriga lokaler, utom för bassängerna i Norrtälje och Hallstaviks badhus där avgiften är 120 kr per timme för ½ bassäng respektive 100 kr per
timme och dubbel upplåtelseavgift för hel bassäng när det gäller:
 Vuxenverksamhet, som inte uppfyller ovanstående villkor under punkt 1.
2.3 Fastställd avgift faktureras förening för:
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 Verksamhet som inte ingår i föreningens normala verksamhet, fest, inkomstbringade verksamhet etc. Se vidare allmänna bestämmelser.
 Ej avbokat lokal inom föreskriven tid.
Ansökan om tider för kommande höst- och vårtermin ska lämnas av förening senast 1
april för att vara med i fördelningen av tider i de kommunala lokalerna. Tillfälliga förhyrningar ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast fem arbetsdagar innan
lokal önskas nyttjas. Avbokning ska göras senast tre dagar innan bokad tid.

3. BIDRAG TILL HANDIKAPPVERKSAMHET
Lokala studieförbund som anordnar handikappverksamhet för vuxna utvecklingsstörda boende i Norrtälje kommun har möjlighet att söka aktivitetsstöd och bidrag till skäliga merkostnader.
A. AKTIVITETSSTÖD

Bidrag kan sökas med 80 kr per studietimma. En studietimma = 45 min.
1. Studiecirkeln ska vara planerad, pågå under minst 3 tillfällen samt högst 4 timmar per
sammankomst och dag.
2. Ledare ska redovisa sammankomsterna på närvarokort eller liknande.
3. Verksamheten ska bedrivas på fritiden med minst 3 vuxna deltagare (dvs. över 18 år)
per sammankomst.
4. Deltagarna ska vara permanent bosatta i Norrtälje kommun.
5. En grupp får inte ur redovisningssynpunkt indelas i mindre grupper för att erhålla bidrag
utan ska anpassas till verksamhetens naturliga indelning.
Aktivitetsstöd kan sökas senast före 1 mars och avse fjolårets genomförda studiecirklar.
Närvarolistor eller liknande ska bifogas ansökan.
B. BIDRAG TILL MERKOSTNAD

Bidraget avser att ersätta studieförbund för skäliga merkostnader i samband med verksamhet för vuxna utvecklingsstörda.
1. Ansökan ska innehålla:
- en beskrivning av planerad verksamhet, syfte samt en detaljerad kostnads- och intäktskalkyl,
- en redogörelse för de särskilda insatser och extra kostnader som krävs för att genomföra studiecirkeln med hänsyn till deltagarnas funktionshinder. Det ska klart framgå
vad som är merkostnad.
2. Bidrag lämnas inte till gjorda inköp eller till förbruknings- och verksamhetsmaterial.
Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda innan studiecirkeln påbörjats. Beviljat bidrag utbetalas efter att slutredovisning inlämnats, bifogat med verifierat underlag.
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BIDRAG TILL

ÖVRIG IDEELL FÖRENING
För att vara en bidragsberättigad övrig ideell förening krävs utöver de allmänna bestämmelserna att föreningen:





bedriver en regelbunden verksamhet för minst 20 bidragsberättigade medlemmar,
bör vara ansluten till en godkänd riks- och/eller distriktsorganisation,
stimulerar människor att utöva sin yttrandefrihet, utvecklar demokratin och att verksamheten präglas av ett humanistisk och ekologisk grundsyn etc.

Dessutom sker en särskild bedömning om föreningen anses värdefull att stödja ekonomisk genom kommunala föreningsbidrag.

1. VERKSAMHETSBIDRAG
Bidraget är avsett som ett stöd till föreningens kostnader för till exempel arvoden,
specialutrustning, speciallokaler, kostnader för verksamhet. Kostnader för egna fastigheter,
exempelvis hembygdsgårdar, är dock inte bidragsberättigade.
Sista ansökningsdag 1 april. Bidragets storlek fastställs efter bedömning av kultur- och fritidsnämnden.

2. BIDRAG TILL KOMMUNALA LOKALER
För att stödja förening att utöva sin verksamhet och ge medlemmar träning i demokratiska arbetsformer ges bidragsberättigade föreningar möjlighet att hyra kommunala lokaler, som upplåts av kultur- och fritidsnämnden, till en rimlig kostnad. Verksamheten
i lokalerna ska överensstämma med förenings stadgar och även uppfylla villkoren i allmänna bestämmelser för ideella föreningar.
Fullständiga regler avseende bidrag till kommunala lokaler, se under rubriken ”Bidrag
till barn- och ungdomsföreningar” punkt 3, sidan 8.
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BIDRAG TILL

Föreningars jubileum
Kultur- och fritidsnämnden har regler för uppvaktning vid föreningsjubileer enligt
nedan:





Nämnden uppvaktar föreningar när de fyller 25, 50, 75 eller 100 år och därefter var
25:e år
Uppvaktning sker under förutsättning att föreningar sänder en skriftlig inbjudan till
nämnden senast fyra veckor innan jubileet.
Föreningen tilldelas nämndens uppvaktning i form av ett penningbelopp, enligt
följande:
25-års jubileum
3 000 kronor
50- års jubileum

5 000 kronor

75-års jubileum

5 000 kronor

100-års jubileum eller överstigande

5 000 kronor
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