Bilaga 1.

Bidragsreglemente
Föreningslivet
NYKVARNS KOMMUN
Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed
förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa.
Ett varierat och rikt utbud av kultur- och fritidsupplevelser är viktiga ingredienser i
kommunens marknadsföring att vara en attraktiv kommun att bo och leva i.
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Del A
Allmänna bestämmelser
Föreningar och organisationer i Nykvarns kommun som äger rätt till bidrag
• Föreningen ska ha sitt huvudsakliga säte och verksamhet i Nykvarns kommun.
• Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i verksamheten och
betalar medlemsavgift. Minst 80 % av medlemmarna ska vara skrivna i Nykvarns
kommun. Förening som inte uppnår 80 % prövas separat.
• Föreningen ska ha styrelse, stadgar och medlemsmatrikel och uppfylla de krav som är
knutna till varje särskilt bidrag.
• Föreningen ska vara ansluten till ett riksförbund.
• Föreningen ska årligen till kultur och fritidskontoret lämna in årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
• Föreningen ska lämna uppgifter över styrelsemedlemmar, firmatecknare och antal
medlemmar per den 31 december föregående år fördelat på ålder och kön. Samtliga
uppgifter ska styrkas.
För föreningar som inte uppfyller ovanstående allmänna bestämmelser kan kommunstyrelsen
betala ut bidrag om man bedömer att verksamheten är särkskilt värdefull för kommunens
invånare. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta om avsteg från generella regler för de
olika bidragen.
Uppföljning, utvärdering och kontroll vid anmodan
Kommunen har rätt att en gång per verksamhetsår kalla till uppföljningssamtal kring
föreningsverksamhet. Vid detta tillfälle ska årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse redovisas efter anmodan
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Del B
Bidrag till föreningsverksamhet i Nykvarns kommun
Nykvarns kommun fördelar bidrag enligt följande riktlinjer:
Grundbidrag
Beviljas för förening som har minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5 - 20 år.
Nystartad förening kan under året söka grundbidrag.
Kommunalt aktivitetsstöd
Beviljas förening som erhåller grundbidrag.
Bidragsberättigad sammankomst ska vara ledarledd, planerad och pågå under minst 60
minuter med minst tre deltagare utöver ledare. Deltagarna ska vara i åldern 5-20 år och
ledaren får inte vara under 15 år. En grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre
grupper. Bidrag beviljas endast för en medlemsaktivitet per dag och person.
Redovisning av sammankomster sker två gånger per år. För perioden 1 januari – 30 juni ska
ansökan vara Nykvarns kommun tillhanda senast den 15 augusti och för perioden 1 juli – 31
december senast den 15 februari.
Förening som söker statligt lokalt aktivitetsstöd ska skicka ansökan till respektive förenings
riksorganisation.
Förening ska vid stickprovskontroller kunna styrka att medlemmarna har deltagit i
aktiviteterna genom närvaroförteckning (namn, födelseår och postadress) och
medlemsregister.
Medlemsaktivitetsbidrag beviljas inte till grupper som får studiecirkelbidrag.
Lokalbidrag
Bidraget ska stödja föreningar som äger eller hyr lokal eller anläggning för
ungdomsverksamhet. Kommunen betalar endast ut bidrag för lokal eller anläggning där
föreningen har sin huvudsakliga verksamhet.
Förutsättningar för att erhålla lokalbidrag:
• föreningen ska ha beviljats grundbidrag
• föreningen ska ha haft regelbunden verksamhet under minst ett år
• anläggningen ska vara godkänd av kommunen
Anläggnings- och driftsbidrag
Bidraget avser täcka en del av kostnaderna för drift och underhåll. Bidraget kan beviljas efter
årlig prövning eller enligt avtal till:
• förening eller organisation för en allmän öppen anläggning som drivs av en förening
• förening med egen anläggning
Förutsättningar för att erhålla anläggningsbidrag:
• föreningen ska ha beviljats grundbidrag
• föreningen ska ha haft regelbunden verksamhet under minst ett år
• anläggningen ska godkännas av kommunen
Investeringsbidrag
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Föreningen kan ansöka om särskilt investeringsbidrag.
Utvecklingsbidrag
Bidrag kan utgå till förening som har för avsikt att pröva och utveckla nya metoder eller
verksamhetsformer. Bidrag kan utgå för att:
• främja jämställdheten i föreningen;
• främja integrationen mellan olika kulturer;
• främja funktionshindrades möjligheter att delta i föreningsaktiviteter;
• främja samarbete mellan föreningsliv, skola och fritidsgård
• andra utvecklingsmodeller som kan främja föreningslivets utveckling
En förutsättning för att bidrag ska utgå är att verksamheten bedrivs som projekt. Stödet utgår
efter prövning.
Startbidrag
Startbidrag är avsett att stimulera och underlätta nya föreningars bildande inom kommunen i
enlighet med de allmänna bestämmelserna. En nystartad förening äger rätt att söka både
startbidrag och grundbidrag.
Bidrag till anställd funktionär
Bidragets ändamål är att ge ungdomsorganisationerna möjligheter att engagera anställd
funktionär.
Bidrag kan utgå efter ansökan och särskild prövning och under förutsättning att
kommunstyrelsen ställer medel till förfogande. Förutsättning för att ansökan prövas är att:
• föreningen följer Nykvarns kommuns regelverk om allmänna bestämmelser
• föreningen har ett medlemsantal om minst 300 medlemmar i åldern 5-20 år,
medlemsantalet räknas per den 31/12 föregående år
• föreningens verksamhet ska i första hand vända sig till barn och ungdom
Förening som inte uppfyller fastställda villkor den 31/12 föregående verksamhetsår äger ej
rätt till funktionärsbidrag från och med 1/1 påföljande verksamhetsår.
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Del C
Fördelning av bidrag till föreningsverksamhet i Nykvarns
kommun
Fördelning av bidrag sker enligt följande riktlinjer:
Grundbidrag
Beviljas barn- och ungdomsförening med 3 000 kronor per förening och år
Kommunalt aktivitetsstöd
Beviljas barn- och ungdomsförening som erhåller grundbidrag. Kommunfullmäktige
fastställer bidragets storlek. För år 2007 är bidraget 4 kronor per deltagartillfälle.
Lokalbidrag
Bidrag kan beviljas till föreningslokal med 80 % av kostnaden, dock högst 25 000 kronor.
Kopia på senaste hyresavi ska bifogas till ansökan eller annan verifikation som styrker
kostnader.
Anläggnings- och driftsbidrag
Bidraget kan beviljas efter årlig prövning eller enligt avtal.
Investeringsbidrag
Föreningen kan ansöka om särskilt investeringsbidrag. Ansökan ska lämnas till kommunen
senast den 31 mars inför nästkommande budgetår.
Utvecklingsbidrag
Bidrag kan utgå till förening som har för avsikt att pröva och utveckla nya metoder eller
verksamhetsformer. Stödet utgår efter prövning.
Startbidrag
Startbidraget utgår med 3 000 kronor för nybildad förening och för det första verksamhetsåret.
Bidraget erhålls efter ansökan.
Bidrag till anställd funktionär
Bidrag kan sökas för helt eller halvt bidrag. För år 2007 är helt bidrag 135 000 kronor.
Lokal- och driftsbidrag - kulturförening
Bidraget är främst avsett för bygdegårds- och hembygdsföreningar. Bidraget avser hjälp till
driftskostnader.
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Pensionärs- och handikappföreningar
Bidrag kan beviljas för lokalkostnader med 80 % av kostnaden, dock högst 25 000 kronor.
Särskilt bidrag
Detta bidrag kan i första hand sökas av föreningar som i den ordinarie verksamheten gör
värdefulla insatser för kommunens invånare.
Övrigt verksamhetsbidrag
Förening som ej kan söka bidrag enligt ordinarie regelverk kan söka verksamhetsbidrag.
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Del D
Ansökan och utbetalning av bidrag
Ansökan om bidrag
Ansökan om föreningsbidrag skall, om inte annat anges, vara kommunen till handa senast den
31 mars. Ansökan som inlämnats efter ansökningstidens utgång, kommer inte att behandlas.
Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidrag sker enligt följande:
• grundbidrag utbetalas med hela beloppet senast den 31 januari det år ansökan avser.
• kommunalt aktivitetsstöd utbetalas efter ansökan för perioden 1/1-30/6 tidigast
1 september och för perioden 1/7-31/12 tidigast 1 mars
• lokal- och anläggningsbidrag utbetalas månadsvis
• investeringsbidrag utbetalas tidigast 31 januari med hela beloppet för det år ansökan
avser
• utvecklingsbidrag beloppet utbetalas med hela beloppet efter lämnad redovisning och
under det år ansökan avser
• startbidrag utbetalas tidigast efter minst sex månaders dokumenterad verksamhet.
Redovisning ska lämnas till kommunen med en beskrivning av verksamheten
• bidrag till anställd funktionärutbetalas månadsvis
• särskilt bidrag utbetalas vid tidpunkt som bestäms vid varje enskilt ärende
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