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ANSÖKNINGSTIDER
Lokalt aktivitetsstöd – senast den 25 februari och 25 augusti
Föreningsbidrag – senast den 1 november
Startbidrag – behandlas löpande under året
Samlingslokalbidrag—1 oktober
Investeringsbidrag föreningsdrivna anläggningar/samlingslokaler—31 januari
BLANKETTER
Blanketter för aktivitetsstöd, närvarokort och startbidrag finns på vår hemsida
www.osthammar.se Har ni inte tillgång till internet så finns blanketterna att hämta på
sim & sporthallarna eller på Kultur– och fritidsförvaltningen.
NY FÖRENING
Är Du intresserad av att eventuellt starta någon ny förening? Kontakta då Kultur– och fritidskontoret för ytterligare upplysning. Tel 0173-860 00 eller e-post: kulturochfritidsnamnden@osthammar.se
STARTBIDRAG
Bidrag utbetalas till organisation med minst 10 bidragsberättigade medlemmar. Organisation ska kunna uppvisa intyg om tillhörighet till riksorganisation. För annan förening gäller
att dess verksamhet ska godkännas av kultur– och fritidsnämnden. Bidrag utbetalas ej till
nybildad sektion i förening inom kommunen. Startbidrag kan sökas under hela året. Blankett hittar du på www.osthammar.se/kulturofritid, eller ring 0173-860 00.

3

Normer för FÖRENINGSBIDRAG
Allmänna bestämmelser
1. Kommunala bidrag till organisationer inom Östhammars kommun, utbetalas av Kultur–
och fritidsnämnden. De avser att ge organisationerna ett visst ekonomiskt stöd till deras aktiviteter. Bidragen avser inte att binda organisationerna till speciella verksamhetsformer, utan istället att stimulera till så omväxlande verksamhet som möjligt. Ungdomsorganisationer ska i första hand stimuleras.
2. Berättigad att söka föreningsbidrag inom Östhammars kommun är verksam och för
året registrerad ungdomsorganisation med minst 10 bidragsberätti gade medlemmar.
Pensionärs- och handikapporganisation ska ha minst 25 medlemmar. Organisationen
ska ha antagit stadgar och valt styrelse samt ha verksamhet i kommunen.Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär. Majoriteten medlemmar ska vara bosatta i
kommunen. Bidrag utgår ej till kretsorganisation eller sektion i förening. Uppgift ska
lämnas om tillhörighet till riksorganisation.
3. Med bidragsberättigad medlem i ungdomsorganisation avses den som före den 1 janu
ari ansökningsåret fyllt 7 men ej 26 år och har erlagt skälig medlemsav gift. Skälighet av
medlemsavgift bedöms av kultur– och fritidsnämnden.
4. Kultur– och fritidsnämnden äger rätt att efter prövning bevilja föreningsbidrag till
andra ändamål än vad som anges i dessa bidragsnormer om bidrag ryms inom tilldelad
budget.
5 För ändamålet till vilket utgått eller kommer att utgå bidrag från annat kommunalt
organ eller kyrklig kommun, utgår ej bidrag från Kultur– och fritids nämnden.
6. Ansökan om bidrag ska vara Kultur– och fritidsförvaltningen, Box 66,
742 21 Östhammar tillhanda senast den 1 november varje år (gäller ej startbidrag eller lokalt aktivitetsstöd). Till de föreningar som är registrerade hos Kultur–
och fritidsnämnden sänds ansökningshandlingar ut ca 1 månad f öre.
7. Ansökan ska lämnas av huvudstyrelsen på fastställda blanketter. Till ansökan ska fogas
utförlig verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat– och balansräkning.
Uppgifterna ska avse senaste verksamhetsåret och vara bestyrkta av föreningens revi
sor.
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8. Beviljat bidrag utbetalas till den sökande föreningens bank/plusgironummer
eller bankkonto.
9. Den kommunala bidragsgivningen bygger på principen om ett förtroendefullt
samarbete mellan organisation och nämnd. Kommunens revisorer äger dock
rätt att granska underlaget för bidragsansökningarna (medlemsmatrikel, räken
skaper mm) samt även hur tilldelat bidrag förvaltas. Missbruk av möjligheten till
kommunala bidrag kan föranleda indragning av bidrag helt eller delvis och att
kommunen kan tvingas ompröva sin inställning och skärpa kontrollåtgärderna.
Stickprovskontroll kommer att ske årligen.
FÖR SENT INKOMMEN ANSÖKAN TAS EJ UPP TLL BEHANDLING!
De olika formerna av föreningsbidrag framgår av följande sidor.
Grundbidrag
Bidraget avser dels att ge organisationer en viss ekonomisk grundtrygghet och
dels att till en del täcka organisationernas kostnader för administration. Bidraget
utgår till organisation med minst 10 bidragsberättigade medlemmar
Anläggningsstöd
Ändamålet med anläggningsstödet är att ge organisationerna möjlighet att underhålla och driva egna anläggningar. Kultur– och fritidsnämnden besiktigar och värderar anläggningen innan beslut om bidrag fattas. Anläggningsstödet utgår med de
belopp som kultur– och fritidsnämnden fastställer. Kommande år justeras stödet
med hänsyn till de anslag som tilldelas nämnden och med hänsyn taget till ev förändringar av anläggningar. Exempel på bidragsberättigade anläggningar är; skjutbanor, idrottsplatser/fotbollsplaner, elljusspår, tennisbanor, motorbanor, friluftsanläggningar, ridanläggningar etc.
Vaktmästarbidrag
Bestämmelserna avser att till en del täcka föreningarnas kostnader för vaktmästare vid sport- och fritidsanläggningar. Anslag utgår ej förutsättningslöst utan är
beroende av om och hur anläggningarna sköts och används och vilka aktiviteter
som förekommer samt vilka möjligheter allmänheten ges i form av aktiviteter och
rekreation. Kultur– och fritidsnämnden besiktigar föreningarnas anläggningar.
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BIDRAG TILL PENSIONÄRSORGANISATION
Administrationsbidrag
Bidraget avser att ge organisationerna en viss ekonomisk grundtrygghet och
att täcka delar av administrationskostnaderna.
Bidrag utgår med följande belopp:
Antal medlemmar
Årsbelopp
0
49
450 kr
50
99
900 kr
100 249 1 800 kr
250 349 2 700 kr
350 449 3 600 kr
450 4 500 kr
BIDRAG TILL HANDIKAPPORGANISATION
Administrationsbidrag
Se administrationsbidrag för pensionärsorganisationer.
Verksamhetsbidrag
Bidrag avser att täcka viss del av föreningarnas kostnader för den verksamhet som
bedrivs bland medlemmarna. Det kan t ex vara föreningsmöten, resor, inköp av inventarier och ordnande av motionsaktiviteter bland medlemmarna. Bidrag utgår årligen med ett fast belopp per medlem.
Speciella bidrag
Kultur– och fritidsnämnden har möjlighet att bevilja bidrag till särskilda ändamål.
Organisationerna redovisar i den årliga ansökan de skäl som kan föranleda särskilda
bidrag. Kultur– och fritidsnämnden prövar ansökningarna.
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LOKALT AKTIVITETSSTÖD
Alla föreningar i Östhammars kommun som är kopplade till Idrottsförbundet,
söker LOK-stöd digitalt via IdrottOnline. Ingen separat LOK-stöd anmälan till
kommunen behöver skickas in. Detta kan ske genom ett samarbete mellan Upplands Idrottsförbund och Östhammars Kommun då riktlinjerna för bidragen är desamma. Övriga föreningar skickar in ansökan som vanligt till kommunen.
Sök upp din förening på www.idrottonline.se. Där kan du läsa om vilka regler
som gäller och hur du går tillväga för att registrera närvaro samt skicka in ansökan.
REDOVISNINGSPERIODER
1/1 – 30/6 med ansökningsdatum senast den 25/8
1/7 – 31/12 med ansökningsdatum senast den 25/2
STÖDBERÄTTIGAD FÖRENING
Ideell förening som är registrerad hos kultur– och fritidsnämnden har rätt att erhålla kommunalt lokalt aktivitetsstöd. En ansökan inlämnas per förening oavsett
om föreningen har flera sektioner.
STÖDBERÄTTIGAD VERKSAMHET
LOK-stöd utgår till barn- och ungdomsverksamhet som föreningen bedriver och
ansvarar för. Barnrättsperspektiv, god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang,
jämställdhet och integration ska beaktas.
STÖDBERÄTTIGAD GRUPPAKTIVITET
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av
föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare. Gruppaktiviteten
ska innehålla en gemensam samling och avslutning. Ledaren ska ha fyllt 13 år och
vara medlem i föreningen. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter
samtidigt. Verksamhet ska huvudsakligen omfatta de i stadgarna angivna verksamheterna för föreningen.
LEDAR- OCH DELTAGARSTÖD
Förening har rätt till LOK-stöd i form av ledarstöd och deltagarstöd. När aktiviteten leds av en ledare erhåller föreningen ett ledarstöd om 13 kr/gruppaktivitet.
När aktiviteten leds av två eller flera ledare, och föreningen närvaroregistrerar aktiviteten, erhåller föreningen ytterligare ett ledarstöd om 3 kr/gruppaktivitet. Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fylller lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för vilken stöd utgår enligt första stycket,
utgår inte deltagarstöd. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre
åldersgräns. Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag härifrån gäller för av föreningen i begränsad omfattning genomförd
aktivitet i rekryteringssyfte. För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om 5 kr/
deltagare. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per verksamhet och veckodag.
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ANSÖKAN
Förening tillhörande Riksidrottsförbundet ansöker om LOK-stöd via idrottens verksamhetsredovisningssystem. Övriga föreningar ansöker på kommunens blankett. Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari–
30 juni med sista ansökningsdag den 25 augusti samt 1 juli–31 december med
sista ansökningsdag den 25 februari. Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person. Förening är skyldig att löpande upprätta redovisning av
föreningens gruppaktiviteter med uppgift om föreningens namn, idrott eller
annan verksamhet, aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas
namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro. Redovisningen ska undertecknas eller signeras digitalt av ansvarig ledare. Redovisningen ska på begäran av kommunen kunna uppvisas i sin helhet.
FÖR SENT GJORD ANSÖKAN M. M.
Ansökan som skickas in efter den 25 augusti respektive den 25 februari ska
avvisas såvida inte föreningen kan visa att förseningen beror på ursäktande
omständigheter.
FELAKTIG ANSÖKAN
Om en förening efter att ansökan gjorts upptäcker att ansökan innehåller felaktig uppgift, är föreningen skyldig att omgående hos kommunen rätta uppgiften.
KONTROLL M.M.
Kommunen har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran av
kommunen är förening skyldig att tillhandahålla redovisning samt övriga handlingar som anses nödvändiga för kontrollen. Om ansökan innehåller oriktig
uppgift får kommunen besluta att föreningen inte är berättigad till stöd avseende den redovisningsperiod ansökan avser, för viss tid eller tills vidare. Sådant beslut kan också fattas om föreningen underlåter att tillhandahålla begärda handlingar. Om en ansökan innehåller smärre avvikelser från vad som
föreskrivs, får kommunen om det föreligger särskilda skäl, besluta om skäligt
stöd.
BETALNING OCH ÅTERBETALNING
Utbetalning, som sker efter respektive avslutad redovisningsperiod och kontroll, sker till föreningens plus- eller bankgirokonto. Om det efter utbetalning
av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift, är föreningen på begäran av kommunen skyldig att omgående återbetala mottaget
stöd.
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REGLER FÖR BIDRAG TILL ALLMÄNNA SAMLINGSLOKALER
1. Ansvarighet
Frågor om bidrag till drift och byggande av allmänna samlingslokaler handläggs
av kultur– och fritidsnämnden. Regler för bidragsgivning bestäms av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar också om eventuell borgen till samlingslokalsägande förening. Kultur– och fritidsnämnden avgör om nytillkommande samlingslokaler ska var bidragsberättigade.
1. Bidragsformer
Följande driftbidrag utgår:
 Bidrag för sammankomster, 50 kr/sammankomst
 Bidrag till redovisad lokalyta, 65 kr/kvm.
 Investeringsbidrag kan sökas.
Driftsbidrag kan utgå till allmänna samlingslokaler som opartiskt och på skäliga
villkor hålls tillgängliga för föreningslivet på orten. Största möjliga samnyttjande
av lokaler på varje ort ska eftersträvas.
1. Driftbidrag
Bidrag för sammankomster utgår med 50 kr per sammankomst. En sammankomst skall ha minst 3 deltagare med ansvarig ledare för gruppen. Sammankomsten skall vara planerad dvs. den är beslutad av föreningens styrelse, sektion
medlemsmöte eller motsvarande.
Sammankomsterna ska redovisas på särskild verksamhetsrapport. Bidrag utgår
ej för kommersiella sammankomster som t.ex. allmän dans, bingo, eller annan
uthyrningsverksamhet. Däremot godkänns hyresfri verksamhet.
Bidragsberättigad yta skall vara fullt tillgänglig för att bidrag skall utdelas till föreningen.
För att alla ska kunna besöka samlingslokalen är det viktigt att den fysiska tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och utrustning måste vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Det innebär till exempel att det inte ska finnas några nivåskillnader som utestänger personer som använder rullstol, att det finns välplacerade skyltar med
tydlig text så att personer med nedsatt syn kan hitta rätt i byggnaden och att
det inte finns några växter som kan skapa problem för personer med allergi.
För det samlingslokaler som får kommunalt bidrag ska en tillgänglighetsbesiktning göras av HSO varvid bidragsberättigad yta är den del av lokalen som är
godkänd ur fysisk tillgänglighetssynpunkt. Efter besiktning listas lokalen i tillgänglighetsguiden på kommunens hemsida.
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Bidrag till godkänd lokalyta utgår från yta där verksamhet bedrivs såsom samlings
och studierum, hallar och foajéer, kapprum, scen, toalettutrymmen och kök. Ej till
trappor, trapphus, läktare, förrådsutrymmen, omklädningsrum, pannrum, källarutrymmen, ej heller vindsutrymmen som ej används i verksamheten. Den verkliga
ytan redovisas via ritning. Kultur– och fritidsnämnden fastställer godkänd bidragsberättigad yta.
Ansökningar
Föreningar som önskar bidrag ska senast 1 oktober året före bidrags året till kultur– och fritidsnämnden lämna ansökan innehållande budgetuppgifter och föregående års resultat, verksamhetsberättelse, verksamhetsrapport, och revisionsberättelse. Inkomna ansökningar granskas av kultur-och fritidsnämnden.
Efter godkänd granskning utgör denna ansökan med bilagor underlag för utbetalande av preliminärt bidrag nästkommande år och slutlig avräkning för det föregående året.
Utbetalningar
Preliminärt beviljat bidrag utbetalas senast under mars månad om det uppgår till
högst 50 000 kronor. Högre belopp utbetalas med halva summan under första
kvartalet och med en fjärdedel under var och en av de båda sista kvartalen. Reglering av tidigare års preliminära belopp sker vid dessa utbetalningar.
Beslut i Kommunfullmäktige §31/2012
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REGLER FÖR INVESTERINGSBIDRAG,
FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNING/SAMLINGSLOKALER
Bidraget kan sökas av föreningar som driver egna anläggningar, eller genom avtal
driver kommunala anläggningar.
Bidragsansökan ska inlämnas till kultur– och fritidsförvaltningen senast 31 januari. Ansökningarna behandlas vid kultur– och fritidsnämndens sammanträde i
februari månad.
Kultur– och fritidsnämnden beslutar i varje enskild ansökan om bidrag skall
utgå. Kommunfullmäktige fastställer årligen den ekonomiska ramen för investeringsbidraget.
Förening som önskar investeringsbidrag ska presentera ritningar och kostnadsberäkning innan byggprojektet får påbörjas. En kostnadsberäkning skall även
lämnas vid ansökan om bidrag till inventarier.
Investeringsbidraget kan beviljas till handikappanpassning av anläggningarna, till
om- och tillbyggnad av befintliga anläggningar, till genomgripande reparationer
som medför varaktig standardförbättring samt till nyanskaffning av inventarier.
Bidrag utgår under förutsättning att anläggningen och den planerade investeringen har betydelse för det allmänna föreningslivet.
Investeringsbidraget kan utgå med högst 75% av den av kultur– och fritidsnämndens godkända produktions- eller inköpskostnaden.
Förening som erhållit bidrag kan först efter tre år på nytt ansöka om
bidraget om inte särskilda skäl föreligger.
Investeringens storlek skall vara på minst 5 000 kr eller ingå i en större investering.
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