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1 Inl edni ng
1.1 Inledning

Kultur- och fritids nä mnde n har Kommunful lmäkt i ges uppdrag att fördela
olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritids verks a mhe t i
Upplands-Bro kommun. Hur fördelninge n ska ske och i vilka typer av stöd och
bidrag som går att söka framgår av detta regelverk.

1.2 Syfte

Syftet med Kultur- och fritids nä m nde ns ekonomiska stöd och bidrag är att
stötta organisat io ner, föreningar och personer som bedriver verksamhet inom
kultur- och fritidsnä mnd e ns verksamhetso mråde till nytta för Upplands-
Bro kommuns invånare.

Kultur- och fritids nä mnde ns ekonomiska stöd ska:

främja ett berikande kultur- och fritids li v

genom fler aktörer skapa ett utökat och bredare utbud av en berikande
kultur och fritid för invånare och besökare att uppleva eller utöva

skapa aktiva och engagerade invånare vilket bidrar till delaktighet,
menings f ullhet samt ökad demokrati, bildning och folkhälsa.

prioritera barn- och ungdoms ve rksa mhe t och reglerna ät utformade för
att medverka till ett ökat utbud av barn- och ungdoms verksa m het i
kommune n.
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1.3 Stöd och bidragsformer

Följande ekonomiska stöd och bidrag inom kultur- och fritids nä mnd e ns
verksamhetso mråde kan sökas i Upplands-Bro kommun:

Startbidrag

Lokalt aktivitets stöd

Snabb slant

Projektbidrag för publika arrangemang

Verksamhetsb idra g för kultur före ni ngar

Uppdragsbidrag

Lokal- och driftsbidra g

Projektbidrag – särskilt stöd

Lokalsubve nt io n

Varje stödform har sina specifika krav som ska vara uppfyllda för att den som
ansöker ska vara berättigad ett ekonomiskt stöd. Därtill finns det allmä nna
bestämmelser na som utgör grundkrav för att kunna få ekonomiskt stöd. Detta
gäller med några få undantag vilka framgår i bestämmelse r na för respektive
stöd- och bidragsfor m.
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2 Grundl äggande
förutsättni ngar för
ekonomi skt stöd och bi drag
ti l l kul tur- och
fri ti dsverksamhet

Grundlägga nde förutsättningar i regelverket gäller samtliga stöd- och
bidragsfor me r i de delar som de är tillä mp li ga i respektive stöd eller bidrag.

2.1 Vilka kan söka stöd och bidrag?

1. De flesta ekonomiska stöd riktas mot ideella organisat io ner och
föreninga r. För att vara en stödberättigad ideell förening krävs:

a) Föreninge n ska ha minst 10 medlemmar bosatta i Uppland-Bro
kommun

b) Föreninge n skall ta ut en medlemsa vgi ft på minst 50 kronor
årligen

c) Föreninge n ska ha stadgar med fastställd målsättni ng, en
demokratiskt vald styrelse och revisor

d) Föreninge n ska bedriva kontinue r li g ideell verksamhet i Upplands-
Bro kommun

e) Föreninge n skall erbjuda alla som vill medlemskap

f) Föreninge n ska vara ansluten till statsbidragsberä tt igad
riksorganisa t io n. Förening kan efter särskild prövning av kultur-
och fritids nä m nde n anses som bidragsberätt igad även om
medlemskap i riksorganis at io n saknas.
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g) Föreninge n skall vara registrerad i Upplands-Bro kommuns
förenings re gister

h) Föreninge n ska delta vid obligator iska träffar som Kultur – och
fritidsko ntore t arrangerar.

2. Projektstöd för publika arrangemang, kan även sökas av andra
organisat io ns t yper än ideell förening, enskild person eller grupp av
enskilda personer.

3. Bidraget snabb slant kan sökas av enskild person eller grupp av
enskilda personer.

2.2 Värdegrund

Verksamheter som får stöd av kultur- och fritids nä m nde n ska vila på
demokratisk grund och bedrivas i enlighe t med FN:s Konvention om mänskliga
rättighete r, Barnkonvent io n, Konventio n om rättighete r för personer med
funktio ns nedsät t ning samt stödja tillä mp l iga delar av Agenda 2030.

För att få stöd ska verksamheter ha ett förhållnings sät t där alla medlemma r
deltar på lika villkor och motverka diskrimine r ing och kränkande behandling.
Diskrimi ner i ng enligt diskrimi ner i ngs la ge n får inte förekomma.

Verksamheten skall ha ett drogförebygga nde förhållningssät t och verka för
jämställd het och inklude r ing.

Vid brott mot värdegrunde n kan Kultur- och fritids nä mnde n besluta om hel
eller delvis indragen rätt till stöd.

2.3 Politiska och religiösa organisationer

Politiska och religiösa organisat io ner är inte bidragsberätt igad e. Undantag från
denna bestämme lse är ungdomsor ga nisa t io n anslute n till riksorganis at io n som
är berättigad till statsbidrag samt att lokala politiska organisat io ne r med
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representatio n i Upplands-Bro kommuns Kommunfull mäk t ige kan få
lokalsubve nt io n enligt taxor och avgifte r fastställda av Kommunful lmäkt i ge.

2.4 Ansökan

Ansökan från förening skall lämnas av den lokala huvudorga nisa t io ne n och
inte av sektionsstyre lse eller enskild person.1

2.5 Handlingar som föreningar/organisationer årligen ska lämna
in

För att vara bidragsberätt igad ska sökande organisat io n/ före ni ng årligen lämna
in följande handlingar till kommune n.2 Handlingar na skall vara aktuella och
högst ett år gamla :

Sökandes/föreninge ns organisat io ns nummer

Verksamhetsberä tte lse

Verksamhetsp la n

Fullstä nd ig resultaträk ning samt fastställd balansräkning

Revisio nsbe rät te lse gälla nde föregående räkenskapsår

Försäkringsbesked för föreningar som inte har försäkring genom
riksorganisa t io n

1 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
2 Handlingarna s ka i förs ta hand lämnas digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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Alla föreningar och organisat io ner som önskar söka ekonomiskt
stöd/bidrag eller önskar använda kommune ns lokaler med
lokalsubve nt io n ska inkomma med ett revisions st yrk t medlemsa nta l
fördelat på kön över antal medlemmar som är:

o 0 – 2 år

o 3 – 25 år

o 26 – 65 år

o 65 – år

o Personer med funktio ns var iat io n, 26 – år

2.6 Uppgift som skall bifogas av enskild som ansöker

För att vara bidragsberätt igad ska en enskild sökande lämna sitt personnumme r
kommunen.

2.7 Bidragsår

Bidragsår är det år under vilket bidraget utbetalas av Kultur- och
fritids nä m nde n.

2.8 Bidragsgrundande år

Bidragsgr unda nde år är året före bidragsåret.

2.9 Ansökningstid

Förening som inte inkommit med ansökan i tid är inte bidragsberätt igad.
Särskilda regler gäller för lokalt aktivite tss töd.

2.10 Utbetalning av bidrag

Beviljade bidrag betalas ut till bidragsmott a gare ns plusgiro-, bankgiro- eller
bankkonto.



Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 11 av 34

2.11 Arkivering

Den bidragsmotta ga nde ska spara de handlingar som åberopats vid ansökan i
minst 5 år efter bidragsårets utgång.

2.12 Tolkning av bestämmelser

Tolkning av bestämmelse r om ekonomiskt stöd/bidrag ska ske av Kultur- och
fritids nä m nde n.

2.13 Särskild prövning av ansökan

Ansökan om ekonomiskt stöd som inte finns med i detta dokument kan beviljas
efter särskild prövning av Kultur- och fritid s nä mnde n.

2.14 Försäkring
Bidragsmo tta ga re ns medlemmar, verksamhet och arrangema ng skall vara
försäkrade. Antinge n genom anslutning till riksorganisa t io n eller på annat sätt.
Enskild som får bidrag skall ha en försäkring som täcker verksamhet, projekt
eller arrangema ng.

2.15 Lagstöd

Bidrag och annat stöd får inte ges om det står i strid med lagstift ni ng.

2.16 Revision

Kultur- och fritids nä mnde n genomför årlige n revisioner av beslutade bidrag.

2.17 Missbruk

Missbruk av erhållna medel eller osanna ansöknings upp gi ft er leder till
indragna stödförmåner helt eller delvis.

2.18 Rätt att neka stöd

Upplands-Bro kommun förbehåller sig rätten att neka kommuna lt lokalt stöd
till de som har tidigare skuld till kommune n.
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2.19 Fordran på föreningen

Om Upplands-Bro kommun har någon fordran som förfallit på den
bidragssökande ska denna regleras innan något bidrag utbetalas.

2.20 Överklagan och laglighetsprövning

I samband med beslut om ett stöd eller bidrag får den som ansöker informatio n
om huruvida beslutet går att överklaga.
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3 Startbi drag
3.1 Syfte

Bidraget är avsett att ge nya föreninga r förutsättni ng för att kunna starta sin
verksamhet.

3.2 Vilka kan ansöka om startbidrag?

Bidrag kan beviljas till ideella föreninga r.

3.3 Särskilda förutsättningar

Föreninge n skall ha sitt säte och huvuddele n av sin verksamhet i Upplands-Bro
kommun. Ansökan om startbidrag ska sökas inom tre månader efter bildande
av ny förening. Bidraget utgör 5% av för bidragsåret gällande prisbasbelopp.

För startbidraget gäller följande delar av de grundlä gga nde förutsätt ninga r na i
kapitel 2:

2.1.1 c), e ), h) och 2.2-2.4 och 2.10-2.12 samt 2.15-2.20.

3.4 Ansökan

Ansökan kan ske löpande under året.3 Handlingar som ska bifogas ansökan:

Protokollsha nd li ngar från konstituera nde möte
Stadgar

Verksamhetsp la n

Medlemsför teck ning eller revisionsst yrkt intyg om antal medlemmar

Intyg om medlemskap i riksorganisat io n

3 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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Uppgift om föreninge ns plusgiro- eller bankgironummer

Uppgift om organisat io ns nummer

3.5 Redovisning

Redovisning av bidraget sker senast 6 månader efter att bidraget utbetalts.
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4 Lokal t akti vi tetsstöd
4.1 Syfte

Det lokala aktivite tss tödet utgör kommune ns grundlä gga nde stöd till föreningar
med barn- och ungdoms ve rksa mhe t. Stödet bygger på verksamhete ns
omfattning i respektive förening.

4.2 Vilka kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd?

Bidrag kan beviljas till ideella föreninga r som bedriver ungdomsve rksa m het
för barn och unga mella n 3 och 25 år samt verksamhet med personer med
funktio ns var ia t io n oavsett ålder.

4.3 Särskilda förutsättningar

Ålde r, förde lnings pri nci pe r och e rs ättnings nivå
Lokalt aktivitets stöd baseras på det antal aktivite ter som föreninge n bedrivit i
enlighe t med bidragsregle r na. Föreningar erhåller en ersättnings ni vå för
redovisade deltagart ill fä l len som årligen fastställs av Kultur- och
fritids nä m nde n.

Deltagart ill fä l le n beräknas utifrå n antalet bidragsberätt igade medlemmar som
deltar i en stödberättigad aktivitet. Bidragsberätt i gade medlemma r i en förening
är de som fyller 3 år men inte fylle r 26 år under det bidragsgr unda nde året som
ansökan avser. Bidragsberätt i gade medlemma r är även personer med
funktio ns var ia t io n över 25 år.

Stödbe rättigad gruppaktivi te t
En godkänd sammanko mst är en gruppaktivite t som har minst tre
deltagare i åldern 3–25 år. Ledare i bidragsberätt igad ålder får räknas
som deltagare.
Gruppaktivitete n ska pågå i minst 60 minut er och ska innehå lla en
gemensam samling och avslut ning.
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Ledaren ska ha fyllt 13 år.

Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktivite ter samtidigt.

Deltagare får endast ingå i en gruppaktivite t per förening och dag. I
förening med sektioner som driver olika typer av aktivite t får deltagare
ingå i en gruppaktivite t per sektion och dag.

Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver
gruppaktivite te n.

Närvaro ska registreras vid varje sammanko mst. Ledaren ska vara
närvarande under hela sammanko ms te n.

Gruppaktivitete n ska vara planerad och deltagare ska ha informe rats om
att de deltar i en bidragsberätt igad aktivite t.

4.4 Ansökan

Ansökan ska vara kultur-och fritid sko nto ret tillha nda senast den 25 februari
och 25 augusti.4 Föreninge n söker om stöd för att genomföra och driva sin
verksamhet för kommande verksamhetsper iod med underlag hämtat från
föregående verksamhetspe r iod.

Föreningen är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreninge ns
gruppaktivite ter.

Redovisninge n ska på begäran av Upplands-Bro kommun kunna uppvisas i sin
helhet.

4.5 För sent inlämnad ansökan

Ansökan som inkommit efter angive n sista ansökningsda g ska avvisas såvida
inte föreninge n kan visa att förseninge n beror på omständigheter som bedöms
som rimliga och relevanta. Vid för sent lämnad ansökan tillä mpas

4 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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Riksidrotts förb unde ts regler för sent inkomna ansökninga r om lokalt
aktivitet sstöd.

4.6 Utbetalning av bidrag

Utbetalning sker efter avslutad redovisningsper iod, ansökan, kontroll och
betalas ut till föreninge ns plus- eller bankgirokonto. Förening kan inte få bidrag
i förskott.

4.7 Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet

Den bidragssökande föreninge n ska kunna visa att omfattninge n av den
verksamhet som denne söker bidrag för är riktig. Om det efter utbetalning av
stöd framkommer att utbetalninge n grundats på oriktiga uppgifter är föreninge n
skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.

Kontroll och uppfölj ning av det redovisade aktivite tsstöd et sker årligen för ett
slumpvist antal utvalda föreningar. Uppföljninge n sker vid ett avstämnings-
och dialogmöte där personal från kultur- och fritid sko ntore t närvarar. Även
stickprovskont ro ller kan förekomma.
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5 Snabb sl ant
5.1 Syfte

Bidrag till ungdomar och ungdoms gr upp er för att stimulera unga att genomför a
aktivitet er eller arrangema ng för andra ungdomar samt att öka ungas
delaktighet i samhälle t.

5.2 Vilka kan ansöka om snabb slant

Bidraget kan sökas av unga mella n 13 – 25 år bosatta i Upplands-Bro
kommun.

5.3 Särskilda förutsättningar

Bidraget skall stödja ungdomars egna init iat i v till aktiviteter eller
arrangema ng.

Aktivite ter eller arrangemang skall vara publika.

Bidrag utgår med högst 6 000 kronor.

Kontaktperson från Upplands-Bro kommun utses som stöd och hjälp.

För sökande yngre än 18 år krävs målsma ns samtycke.

5.4 Ansökan

Bidraget kan sökas löpande under hela året. 5Handlinga r som skall bifogas
ansökan är en projektplan och en ekonomisk plan.

5 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.



Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 19 av 34

5.5 Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidrag sker till målsma ns konto om den som fått bidrag är
omyndig. Bidrag kan även utbetalas genom att kommune n betalar projektets
fakturor.

5.6 Redovisning

Redovisning av bidraget skall ske till Kultur- och fritidsko ntore t senast 3
månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommune n.
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6 Proj ektstöd för publ i ka
arrangemang

6.1 Syfte

Möjliggöra publika arrangema ng som präglas av kvalitet och allmäni nt resse
och bidrar till ett brett utbud för allmänhe te n. Avser bidrag till korta,
tidsbegränsade arrangema ng och projekt.

Stödet öppnar upp för att inom samma kategori kunna ge stöd inte bara till
kulturarra nge ma ng, utan även till idrottsarrange ma ng, firande av högtider och
traditione r samt till andra typer av arrangema ng. Inom denna stödkategori ges
bidrag till arrangemang för publik och upplevelse n för besökaren står i
centrum. Målet är att skapa ett brett och kvalitat i vt utbud för
kommuninvå nar na.

6.2 Praxis för bidrag till idrotts- och andra arrangemang

Då stöd till publika arrangema ng vid sidan av kulturo mråde t är nytt, saknas det
en praxis för vilken typ av arrangema ng som skulle kunna beviljas stöd. Dessa
arrangema ng förväntas ha en hög nivå, standard och kvalitet och kräver en
stabil och pålitlig arrangör. Idrottsarrange ma ng genomförs ofta i
samarbete/samve rka n med ett förbund som garanterar detta.

6.3 Vilka kan ansöka om projektstöd för publika arrangemang?

Stöd kan beviljas till föreninga r och organisat io ner (juridiska
personer), enskilda eller grupp av enskilda som genomför arrangema ng som
präglas av kvalitet och allmä nintre sse och bidrar till ett brett utbud för
allmä nhete n. Organisat io ner skall ha säte och personer vara folkbokförda i
Upplands-Bro Kommun.
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6.4 Särskilda förutsättningar

Stöd kan be viljas till
Projekt som har god kvalitet och tillför allmä nhete n ett brett utbud.

Projekt som är öppna för allmä nhete n och präglas av allmäni nt resse.

Projekt som har anknytning till Upplands-Bros kommuns område eller
till kommune ns invånare.

Ideella föreningar kan beviljas förlustb id ra g även om syftet med
arrangema nget är att främja vinst.

Stöd kan inte be viljas till
Projekt i kommuna la förvalt ningars eller bolags regi samt i fristående
verksamheter med kommuna l finans ier i ng.

Investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangema nget berikar
bidragsmott a gare n.

Projekt med religiös eller politisk inrikt ning.

Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.

Projekt vars syfte är att främja vinst.

6.5 Ansökan

Ansökan kan göras löpande under året. 6 Ansökan ska lämnas senast 30
dagar innan projektet startar.

Till ansökan ska projektplan och ekonomisk plan bifogas.

6 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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För ansökan som avser arrangema ng i samband med Valborg,
Nationaldag eller Midsommar ska ansökan lämnas senast 60 dagar
innan projektet startar.

För ansökan som avser övriga arrangema ng under juli och augusti skall
ansökan lämnas senast den 15 maj.

6.6 Bedömningskriterier

Kvalite t. Inom detta kriterium bedöms kvalitet e n på de upplevelse r
som arrangemange n förväntas ge upphov till, kvalitete n
på/förutsätt ninga r na för produktion och genomföra nde, samt de
kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.

Publikarbe te. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgr upper,
marknadsför ing och det förväntade publika genoms la get.

Ekonomis k bärighe t. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig
som långsikt i g bärighet, bland annat bredden på finans ier i nge n.

Bre tt utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning
arrangema nge n bidrar till ett brett utbud för allmä nhete n. Detta görs
löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer
in.

Säke rhe t, tills tånd och förs äkringar. Inom detta kriterium bedöms
arrangema ngets säkerhetsarrange ma ng, att alla tillstå nd som behövs
finns och att arrangema nget är försäkrat.

6.7 Redovisning

Redovisning av stödet skall ske till Kultur- och fritidsko ntoret senast 3
månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommune n.
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7 Verksamhetsbi drag för
kul turföreni ngar

7.1 Syfte

Bidraget syftar till att möjliggö ra kulturfö re ninga r nas verksamhet och publika
arrangema ng som präglas av kvalitet och allmäni ntr esse samt bidra till ett brett
utbud för kommunin vå nar na. Bidraget är ett årligt bidrag till etablerad och
kontinuer l ig verksamhet med väsentlig betydelse för Upplands-Bro. Bidraget
kan även beslutas för perioder upp till 3 år till föreninga r som kommune n
tecknar ett avtal med.

7.2 Vilka kan ansöka om verksamhetsbidrag för
kulturföreningar?

Bidrag kan beviljas till ideella föreninga r som genomfö r verksamhet
och arrangema ng inom kultur- och kulturar vso mråde t som präglas av kvalitet
och allmä nintress e samt bidrar till ett brett utbud i kommune n.

7.3 Särskilda förutsättningar

Bidrag kan be viljas till
Verksamhet som har god kvalitet och tillför allmä nhete n ett brett utbud.

Verksamhet som anordnas av en ideell organisat io n med säte i
Upplands-Bro kommun.

Verksamhet som huvudsak lige n gynnar boende i Upplands-Bro
kommun

Bidrag kan inte be viljas till
Investeringar i lokaler.

Verksamhet med religiös eller politisk inrikt ni ng.



Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 24 av 34

För bidrag till före ning me d långs iktigt avtal me d kommun gälle r äve n
Kultur- och fritids nä mnde n beslutar om bidrag utifrå n underlag från
kultur- och fritidsko nto ret och berörd förening och med hänsyn till
ekonomiska förutsätt ninga r.

Avtal kan tecknas för högst 3 år.

7.4 Ansökan

Ansökan sker senast den 31 juli.7

7.5 Bedömningskriterier

Kvalite t. Inom detta kriterium bedöms kvalitet e n på föreninge ns
verksamhet och de upplevelse r som arrangema ng förväntas ge upphov
till, kvalitete n på/förutsätt ninga r na för produktion och genomföra nde,
samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.

Publik- och me dle ms arbe te. Inom detta kriterium bedöms arbetet med
målgruppe r, marknadsför ing och det förväntade publika genoms la get.

Bre tt utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken
utsträckning verksamhet och arrangema ng bidrar till ett brett utbud
för kommuninvå na r na. Detta görs löpande utifrån en samlad
bedömning av de ansökningar som kommer in.

Säke rhe t, tills tånd och förs äkringar. Inom detta kriterium bedöms
arrangema ngets säkerhetsarrange ma ng, att alla tillstå nd som behövs
finns och att verksamhet och arrangema ng är försäkrade.

7 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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7.6 Redovisning, uppföljning och revidering

För e ttåriga bidrag:
Verksamhet och arrangema ng redovisas och bidraget följs upp i
samband med nästkomma nde års ansökan.

För fle råriga bidrag:
Nivån för stöd och ersättning följs upp årlige n och kan omprövas i
förhålla nde till hur verksamhete n bedrivs, hur överenskomme lse n är
utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar i kultur- och
fritids nä m nde ns budget.

Avtal kan förändras och omprövas när så bedöms lämpligt och möjligt.
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8 Uppdragsbi drag
8.1 Syfte

Uppdragsbidrag innebär stöd från kommune n till följd av särskilda avtal och
överenskomme ls er om utförande av uppdrag. Det kan antinge n vara ett årligt
bidrag eller ett engångsb id ra g som ges till föreningar som utför ett specifikt
uppdrag till nytta för kommune n. Bidraget kan vara knutet till
såväl anläggningar som verksamhet.

8.2 Vilka kan ansöka om uppdragsbidrag?

Bidrag kan beviljas ideella föreninga r, som utöver ordinarie
medlems verks a mhe t :

har en tydlig verksamhet och/eller anläggni ng som till stor del riktar sig
till allmänhe te n,

åtar sig drift och skötsel av kommuna la anläggni ngar eller lokaler enligt
separat avtal,

har specifika lokal- eller anläggningsbe ho v för sin
förenings verksa m het, som inte kan tillgodoses av kommune n, eller

åtar sig specifikt uppdrag till nytta för kommune n.

8.3 Särskilda förutsättningar

Föreninge n ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun.

Kultur- och fritids nä mnde n beslutar om uppdragsbidra g utifrå n
underlag från kultur- och fritid sko ntor et och berörda föreninga r och
med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar.

Uppdragsöverensko mme lser och avtal kan tecknas för högst 3 år.
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Bidraget får inte överstiga den kostnad Upplands-Bro kommun skulle
haft för att själv utföra uppdraget.

8.4 Ansökan

Ansökan/inleda nd e av diskussion om uppdragsbidrag, kan göras löpande
genom kontakt med kultur och fritidsko nto ret.

8.5 Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioriter ing görs utifrån Kultur- och
fritidsko ntore ts bedömning av angeläge nhet s grad och befint liga resurser.

8.6 Redovisning, uppföljning och revidering av avtal

Engångs bidrag
Engångsb idra g redovisas och följs upp senast 3 månader efter utfört
uppdrag.

Fle råriga bidrag
Nivån för stöd och ersättning följs upp årlige n och kan omprövas i
förhålla nde till hur verksamhete n bedrivs, hur överenskomme lse n är
utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar i kultur- och
fritids nä m nde ns budget.
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9 Lokal- och dri ftsbi drag
9.1 Syfte

Lokal- och driftsbidra gets syfte är att utjämna förutsätt ninga r na mellan
verksamheter som bedrivs i

föreninga rs egna lokaler.

lokaler som hyrs av annan part än kommune n.

kommune ns lokaler med framför allt säsongsbokningar.

För de föreningar som äger sin lokal eller anläggni ng kan bidrag även sökas till
löpande underhåll av anläggninge n.

9.2 Vilka kan ansöka om lokal- och driftsbidrag?

Bidrage t riktar s ig till
Ideella föreningar med verksamhet i Upplands-Bro som bedrivs i egna
lokaler och anläggni ngar eller i lokaler som hyrs av annan part än
kommune n, eller

Ideella föreningar med säte och ordinarie verksamhet i Upplands-Bro
som tillfä ll igt, eller på grund av att lokaler saknas i Upplands-Bro för
verksamhete n helt eller säsongsvis, är tvungna att hyra lokal utanför
kommune n.
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9.3 Särskilda förutsättningar

Föreninge n ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun.

Merparten av föreninge ns verksamhet ska bedrivas i
lokalen/a nlä ggni nge n.

Föreningar som inte tidigare erhållit bidraget måste kontakta
kommune n för bedömning innan ansökan.

Bidrag ges för lokaler och anläggningar inom Upplands-Bro kommun,
undantag kan ske efter särskild prövning.

Bidrag som utgår till förening för åtgärder på kultur his tor iskt värdefulla
byggnader skall ha godkänts av antikvar iskt sakkunnig i förhand.

Bidrag kan enbart ges då kommune n inte har möjlighet att erbjuda lokal
för föreninge ns verksamhet.

Bidrag kan ges för:

o Konsumtio nsa vgi fter media, el, VA, uppvärmning, renhållning
mm

o Fastighets fö rsäkr i ng

o Lokalhyra

o Räntekostnader för fastighete n

o Löpande underhåll och reparationer som inte är
standardhöjande

Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter.

Bidrag till hyreskostnader kan utbetalas under bidragsåret om
föreninge n har ett kontrakt som löper under hela året.
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Bidrag till förening med ungdoms verk sa mhe t utgår med maxima lt 85 %
av föreninge ns beräknade nettolokalko st nad och högst 4,5
prisbasbelopp gällande under bidragsåret.

Bidrag till förening som äger kulturhisto r isk t värdefull byggnad utgår
maxima lt 25 % av föreninge ns beräknade nettolokalko st nad och högst
0,5 prisbasbelopp gällande under bidragsåret.

I särskilda fall kan Kultur- och fritids nä m nde n besluta om bidrag med
högre procentandel eller belopp.

9.4 Ansökan

Ansökan om lokal- och driftsbidr a g sker senast den 31 mars enligt ovanstående
särskilda förutsättni ngar och grundas på föregående års kostnader. 8Ansökan är
även redovisning för föregående års bidrag.

9.5 Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioriter ing görs utifrån Kultur- och
fritidsko ntore ts bedömning av angeläge nhet s grad och befint liga resurser.

8 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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10 Proj ektbi drag - särski lt stöd
10.1 Syfte
Bidraget går att söka för olika typer av projekt som bidrar till en hållbar
utveckling av föreninge ns verksamhet och projekt som bidrar till att utveckla
verksamhete n i linje med kultur- och fritids nä m nde ns prioriter inga r.

10.2 Vilka kan ansöka om projektbidrag – särskilt stöd?

Bidrag kan beviljas till bidragsberätt igad ideell förening med säte i Upplands-
Bro kommun.

10.3 Särskilda förutsättningar

Särs kilt s töd
Ideella föreningar, som har sin huvudsak liga verksamhet i kommune n, kan
söka bidrag till särskilda ändamål. I detta sammanha ng avses
utbildni ngsb id ra g, lägerbidra g, lokalutr ust ni ng samt bidrag till verksamhet vars
behov ej kan täckas av övriga bidragsfor mer och som bidrar till en hållbar
utveckling av föreninge ns verksamhet.

Utve cklings proje kt
Bidrag kan sökas för projekt som bidrar till att utveckla verksamhete n i linje
med kultur- och fritids nä mnde ns prioriter inga r. Kultur- och fritids nä m nde n
beslutar årligen om inriktni ngar, riktlinjer och prioriter ing för bidraget.

10.4 Ansökan

Ansökan sker senast den 1 november. 9

9 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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10.5 Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioriter ing görs utifrån Kultur- och
fritidsko ntore ts bedömning av angeläge nhet s grad och befint liga resurser.

10.6 Redovisning

Verksamhets- och ekonomisk redovisning av projektet skall göras dock senast
den 31 oktober året efter bidraget beviljats. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommune n.
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11 Lokal subventi on
11.1 Syfte

Lokalsubve nt io n utgör en stor del av det totala stödet till kultur- och
fritids ve rksa mhet i kommune n. Det är en viktig förutsättning för att
föreninga r na ska kunna bedriva sin verksamhet. Subventio ne n syftar framför
allt till att ge barn- och ungdoms verk sa mhe t goda förutsättni ngar.

11.2 Vilka kan ansöka om lokalsubvention?
Stöd i form av lokalsubve nt io n kan beviljas till stödberättigad ideell förening.

11.3 Särskilda förutsättningar

Nivån på lokalsubve nt io n utgår ifrån Kommunful lmäkt i ge beslut om taxor och
avgifte r. För lokalsubve nt io n inom kultur och fritid är för närvarande följande
kundgrupper nivåregle ra nde.

A-kund: Bidragsberätt i gade föreningar, studieförb und och politisk a
partier registrerade och verksamma i kommune n, för barn- och
ungdoms verksa m het till och med 25 år.

B-kund: Bidragsberätt i gade föreninga r, pensionärer- och
funktio ns hi ndero mråde t, studieförb und och politiska partier registrerade
och verksamma i kommune n, för vuxenve rksa mhet från 26 år.

C-kund: Övriga föreningar och privatpersone r folkbokförda i
Upplands-Bro kommun.

D-kund: Företag samt kunder utanför Upplands-Bro kommun.

E-kund: Friskolor, fristående förskolor och kommune ns verksamheter.
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11.4 Ansökan

Ingen ansökan om lokalsub ve nt io n skall lämnas in. I samband med att lokal
bokas fastställs subvent ion utifrån kundgrupp.
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