Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun
Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige
2015-10-14 § 119 att gälla från 2016-01-01 – tillsvidare, revideras under kommande
mandatperiod

Nora kommun
2015-11-06

1. Syfte
Syftet med Nora kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och
organisationer med säte i Nora kommun. Kommunen vill genom olika
stödformer ge föreningslivet bra förutsättningar att erbjuda ett brett utbud av
verksamhet i alla delar av kommunen.
1.2 Övergripande mål
föreningsbidraget skall främja:
•

Barn och ungas deltagande i kultur och fritidsaktiviteter

•

Kommuninvånares folkhälsa

•

Jämställdhet och etnisk mångfald

•

Breddidrott och elitutveckling

•

Mångfald inom föreningslivet från bredd till spets

Kommunen vill med sina olika stödformer i första hand gynna verksamheter som
vänder sig till barn och ungdomar i åldern 3-20 år.
2. Allmänna bestämmelser
2.1 För att vara bidragsberättigad förening i Nora kommun måste följande
punkter uppfyllas
• Föreningen skall tillhöra en riksorganisation där så är möjligt
•

Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i
Nora kommun

•

Föreningen skall ha minst 10 medlemmar. Som barn- och
ungdomsförening räknas förening som har verksamhet för
åldrarna 3-20 år. Som medlem räknas den som erlagt av
föreningen fastställd medlemsavgift.

•

Föreningen skall dela samhällets demokratiska värderingar och
demokratiskt ha valt en styrelse och antagit stadgar.

•

Föreningen och dess verksamhet skall vara öppen för alla
människor. (oavsett religion, ålder, kön, sexuell läggning,
nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar)

•

Föreningens verksamhet skall vara alkohol-, drog-, tobak- och
dopning- fri. För att bidrag ska beviljas skall föreningen ha antagit
kommunens alkohol- och drog policy.

Bidrag utgår inte till föreningar anslutna till elevföreningar, politiska
föreningar, ekonomiska föreningar, kyrkor och samfund samt till
supporterföreningar ej heller till föreningar som bedriver kommersiell
verksamhet. Bidrag utgår ej heller till distrikts- eller riksförbund.
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3. Granskning och återbetalning
Förening som erhållit bidrag är skyldig att ställa underlaget till
bidragsansökan till förfogande för granskning. Räkenskapshandlingar,
revisionshandlingar, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse,
medlemsregister och närvarkort.
Kommunen äger rätt att i samråd med föreningen granska underlaget för
bidragansökan och hur bidraget har förvaltats.
Under felaktiga förutsättningar sökta och erhållna, liksom felaktigt
använda bidrag, medför återbetalningsskyldighet.
Kommunen förbehåller sig rätten att innehålla beviljade bidrag för
förfallna och obetalda skulder till kommunen.
4. Subventioner av lokaler
Se Regler för uthyrning av kommunala lokaler antagna av
kommunfullmäktige.

5. Olika bidrag
5.1 Aktivitetsbidrag
Bidrag lämnas till förening eller organisation som är verksam inom
kommunen. Bidraget söks två gånger per år och ansökningarna ska vara
inlämnade senast den 25 februari och 25 augusti.
1. Bidrag lämnas bara till förening eller organisation som är verksam
inom kommunen och som är ansluten till bidragsberättigad
riksorganisation.
2. Med bidragsberättigad sammankomst menas planerad aktivitet
anordnad av lokal förening eller organisation i vilken deltar minst fem
personer i åldern 3-20 år. Sammankomsten ska omfatta minst en timme
(60min) Samma person kan dock delta bara i en bidragsgrundande
sammankomst per dag i en och samma organisation. Ledare i
bidragsberättigad ålder får medräknas som deltagare i sammankomsten.
3. För att sammankomst ska räknas som planerad gäller att den är
beslutad av föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte eller
motsvarande.
4. Bidrag ges bara till lokala arrangemang och till tävlingar som inte är
entrébelagda. Bidrag ges inte till danser, basarer, bingo etc. Bidrag ges
inte heller till aktivitet anordnad av lokalt samarbetsorgan, distrikts- eller
riksorganisation. Det är bara aktiviteter i vederbörande förenings regi
som får rapporteras.
5. Varje påbörjad aktivitet kan bara få ett bidrag per sammankomst och
dag oberoende av aktivitetens längd. Detta gäller även vid av
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föreningens anordnade läger eller dylikt. Bidrag ges inte till verksamhet
för vilket särskilt statsbidrag lämnas på annat sätt, t.ex. studiecirkel.
6. Bidrag lämnas med 25 kronor per bidragsberättigad sammankomst.
7. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Riktighet av
uppgifterna på närvarokortet ska intygas av gruppledare och ska
tillsammans med en kopia av ansökningsblanketten förvaras av den
lokala organisationen under minst fyra år.
8. Förening som söker lokalt aktivitetsstöd ska senast den 25 februari
och 25 augusti årligen på särskild ansökningsblankett skicka en
redovisning över antalet genomförda sammankomster till kultur- och
fritidsavdelningen.
9. För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Missbruk eller
lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en lokal organisation
avstängs från fortsatt bidragsgivning.
5.2 Driftsbidrag
Syftet med driftsbidraget är att ge ekonomiskt stöd till föreningar som
sköter driften av ägd eller långtidsarrenderad anläggning eller som på
uppdrag av kommunen utför hel eller delvis skötsel av kommunalt ägd
anläggning.

Villkor för bidrag:
* Anläggningen ska vara belägen i Nora kommun
* Anläggningen ska användas regelbundet till föreningens huvudsakliga
verksamhet och vara tillgänglig för andra föreningar och kommunens
innevånare.
* Bidrag kan inte sökas i efterhand om inte särskild överenskommelse
gjorts med förvaltningen
* Driftstöd kan endast ges till föreningar med anläggningar och som
bedriver ungdomsverksamhet
I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag
Driftstöd för föreningar i Nora kommun kan sökas årligen hos
avdelningen för Tillväxt och Utveckling.
Separata avtal för föreningsdrivna anläggningar kan skrivas.
Prioriteringar och förslag till beslut om beviljande och avslagna
ansökningar utformas av avdelningen för Tillväxt och Utveckling. Beslut
tas av Kommunstyrelsen Alla sökande kommer således inte att beviljas
bidrag.
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5.3 Ungt Initiativ
Ungt initiativ är ett stipendium från Nora kommun som är riktat till
ungdomar som vill genomföra utåtriktade kultur- och/eller
fritidsarrangemang för andra ungdomar. Ungt initiativ ska uppmuntra,
inspirera och stötta ungas initiativ, kreativitet och engagemang i Nora
kommun.
Ungdomar som är mellan 13-25 år och bor i Nora kommun kan söka
detta stipendium
Ansökan sker senast två veckor innan arrangemanget ska genomföras.
Inom en vecka tas kontakt för en träff för diskussion av projektet och
slutligt besked lämnas inom en vecka.
Man kan söka stipendiet om man har en idé som man vill genomföra för
andra ungdomar i Nora kommun.
Arrangemanget ska vara
- öppet för alla
- drogfritt
- religiöst och partipolitiskt fritt från propaganda.
Man kan söka max 5 000 kronor per projekt/arrangemang.
5.4 Utvecklingsbidrag
Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera föreningar att bredda och
utveckla kultur- och fritidsverksamheten för att nå fler och nya
målgrupper eller för att behålla ungdomar längre i verksamheten. Det
kan ske enskilt eller tillsammans med andra föreningar eller
organisationer.
Villkor för bidrag
Bidrag kan ges till föreningar som vill utveckla verksamheter
för barn och ungdomar
för att öka jämställdeheten i föreningen
för personer med funktionsnedsättning
för integration av nyanlända
som främjar folkhälsan i Nora kommun
som avdelningen för Tillväxt och Utveckling anser viktiga
och prioriteras
Bidraget utgår inte till föreningens ordinarie verksamhet eller insatser
som normalt ingår i föreningens rekryteringsarbete.
Projekt som får delfinansiering från andra bidragsgivare som också kan
kräva kommunal medfinansiering är prioriterad om ansökan i övrigt
uppfyller något av utvecklingsbidragets syften. Det kan vara bidrag från
Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden, EU, Länsstyrelsen med flera.
I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.
Ansökningstiden är löpande
Förening som erhåller utvecklingsbidrag är skyldiga att senast en
månad, eller överenskommen tid, efter projektets slut lämna en
redovisning till kultur- och fritidsavdelningen.
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5.5 Kultur- och fritidsbidrag
Kan sökas av förening som arrangerar evenemang som bidrar till ett
brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i Nora kommun.
Prioriteringordning
1. Föreningar som arbetar med eget utövande och delaktighet för och
med barn och ungdomar. Även föreningar som arbetar uttalat
åldersintegrerat.
2. Föreningar som arbetar med arrangemang inriktade på barn och
ungdomar.
3 Föreningar som arbetar med eget utövande och delaktighet i huvudsak
inriktat på vuxna.
4. Föreningar som arbetar med arrangemang huvudsak inriktade på
vuxna.
I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag
Separata avtal för årligen återkommande arrangemang kan skrivas.
5.6 Ungdomsledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att ge stöd till utbildning av ungdomsledare inom Nora
kommun.
Bidraget kan lämnas med högst 80 % av kurskostnaderna och högst 80
% av resekostnaderna inom Norden (Sverige, Norge, Danmark och
Finland), totalt max 1 500: -.
Maximalt tre ledarutbildningsbidrag per förening och år kan beviljas.
Ansökan om bidrag ska lämnas in till nämnden 2 veckor innan
utbildningen påbörjas.
För resekostnaderna enligt billigaste färdsätt (tåg 2: a klass eller bil enligt
riksskatteverkets normer). Samåkning ska ske.
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