RIKTLINJE
Föreningsbidrag - fritid
barn- och ungdomsverksamhet
Dokumentets syfte
Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver
fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka.

Dokumentet gäller för
Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar.

GRUNDREGLER – BIDRAGSBERÄTTIGAD
FÖRENING
För att beviljas nedanstående bidrag måste föreningen vara godkänd som en bidragsberättigad förening i Nacka. Ansökan om att bli registrerad som bidragsberättigad
kan ske löpande under året. Från den tidpunkt föreningen blivit godkänd kan
föreningen tillgodoräkna sig kommande lokalt aktivitetsbidrag. Det är idrotts- och
fritidsenheten som bedömer och godkänner ansökan. Särskild ansökningsblankett
finns.
För att föreningen ska kunna behålla sin status som bidragsberättigad måste de
kontinuerligt ansöka om såväl aktivitets- som administrationsbidrag. Det är två
bidrag som hänger ihop och visar föreningens verksamhet respektive medlems- och
föreningsstruktur. Om dessa bidrag inte söks kontinuerligt kommer statusen som
bidragsberättigad att upphävas.

Allmänna grundregler för att bli en bidragsberättigad
förening




Föreningen ska ha minst 20 aktiva medlemmar i åldern 4-20 år samt kunna
redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per verksamhetsår.
Föreningen ska vara ansluten till riks-, distrikts- eller annan regional
organisation.
Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar samt ha flertalet
medlemmar boende i kommunen.

Med aktiv medlem menas en person som:




Diarienummer
FRN 2013/80-012
FRN 2015/69-805
FRN 2015/133-805

är i åldern 4-20 år (under aktuellt kalenderår)
är individuellt ansluten till föreningen och har betalt föreningens årsavgift för
den kalendertid som ansökan avses
enligt stadgarna har möjlighet att påverka beslut som rör föreningens
verksamhet och inriktning
Fastställd/senast uppdaterad
2013-11-13
2015-05-21
2015-10-14

POSTADRESS

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Beslutsinstans
Fritidsnämnden

Ansvarigt politiskt organ
Fritidsnämnden

Ansvarig processägare
Malin Westerback

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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A.

är valbar och har rösträtt från det år medlemmen fyller 15 år

LOKALT AKTIVITETSBIDRAG

Lokalt aktivitetsbidrag utgår till åldersgrupperna 4-10 år och 11-20 år och baseras
ekonomiskt på antalet genomförda bidragsberättigade sammankomster i föreningens
regi.
Bidragsberättigad sammankomst
I förväg beslutad och planerad aktivitet som pågår under minst 45 minuter. Beslut att
anordna sammankomst ska vara fattat av föreningens styrelse, medlemsmöte eller
motsvarande.
Har minst tre bidragsberättigade deltagare samt minst en ledare närvarande under
hela sammankomsten. Gruppledaren eller biträdande ledaren får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.
Bidragsbelopp
För närvarande utbetalas 35 kr per sammankomst och grupp i den yngre åldersgruppen och 60 kronor i den äldre. I blandade åldersgrupper utgår de belopp som
gäller för den åldersgrupp som är i majoritet, räknat vid varje aktivitetstillfälle.
Bidrag utgår endast för en sammankomst/dag och grupp.
En grupp får inte delas i mindre grupper för att erhålla fler aktivitetsstöd.
I lagsporter kan dock, för ett naturligt lag, dubbel ersättning utgå för en sammankomst om laget vid sammankomsten har minst 15 deltagare och 2 ledare samtidigt
närvarande. Med lagsport menas traditionella lagsporter som fotboll, ishockey, innebandy, basket och handboll etc.
Överskrider aktiviteten fem timmar ges dubbelt bidrag för sammankomsten.
Redovisning och ansökan
Registrering och ansökan sker digitalt via kommunens webbportal ”Aktivitetskort på
Nätet”. I varje förening ska en ansvarig ”föreningsadministratör” utses som samordnar och ansvarar för redovisningen i ApN-systemet.
Vid varje sammankomst ska digitalt närvarokort föras av ledaren och/eller föreningsadministratören.
Ansökan sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 25 augusti för verksamhet
genomförd under första halvåret (1 januari - 30 juni) och den 25 februari för andra
halvårets verksamhet (1 juli - 31 december). Det är föreningsadministratören som
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digitalt godkänner och skickar in ansökan (periodrapporten) till kommun. I och med
godkännandet intygas samtidigt att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.

B.
ADMINISTRATIONSBIDRAG - MEDLEMSSTÖD
Administrationsbidrag utgår till medlemmar i åldern 4-10 år och 11-20 år och baseras
ekonomiskt på antal medlemmar i respektive åldersgrupp. Föreningen ska ha minst
20 aktiva medlemmar i åldern 4-20 år, för att bidrag ska utgå.
Regler – förutsättningar
Underlaget för bidraget är föregående verksamhetsår /kalenderår. För förening med
brutet verksamhetsår redovisas senast avslutat verksamhetsår.
* I samband med ansökan ska följande handlingar redovisas:
- verksamhetsberättelse
- bokslut, resultat- och balansräkning
- revisionsberättelse
- medlemsförteckning för åldersgruppen 4-20 år, per den 31 december
(minst namn, adress och födelseår)
Bidragsberättigad medlem är den som uppfyller de villkor som redovisas
inledningsvis under grundregler. För sektionsförening gäller att medlem endast kan
redovisas genom huvudstyrelsen, oavsett hur många sektioner medlemmen är
ansluten till. I en förening som tillämpar familjeavgift räknas varje registrerad
familjemedlem som individuellt ansluten.
Bidragsbelopp
För närvarande är bidraget 100 kronor per medlem och år i den yngre åldersgruppen
och 135 kronor per medlem och år i den äldre.
Ansökan
Bidraget söks årligen senast den 1 maj. Registrering och ansökan sker digitalt via
kommunens webbportal ”Aktivitetskort på Nätet”. I varje förening ska en ansvarig
”föreningsadministratör” utses som samordnar och ansvarar för redovisningen i
ApN-systemet.
C. PROJEKTSTÖD
Syftet med projektbidraget är att föreningar ska få möjlighet att genomföra projekt
som kan höja verksamhetens kvalitet.
Projektbidraget kan ge föreningarna möjligheter att pröva nya verksamhetsformer.
Föreningen kan också få bidrag för att bredda sin verksamhet för att nå nya grupper
med barn och ungdomar.
Ett projekt ska syfta till att föreningen vill prova på något nytt som kan utveckla
verksamheten. Ett projekt har alltid en tydlig start och ett tydligt slut.
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Bidraget kan sökas vid två tillfällen per år, senast 1 april för projekt som ska starta
under hösten och före 1 oktober för projekt som ska starta under våren.
Fritidsnämnden beslutar vilka projekt som kommer att få stöd och hur mycket vid
sammanträden i maj och november.
Projektbidrag kan också sökas av föreningar som inte är registrerade som bidragsberättigade. Är projektet riktat mot barn/ungdomar och dessutom bedöms ha
förutsättningar att övergå i ordinarie verksamhet – kan stöd beviljas eftersom det då
ligger i linje med bidragets ändamål.
D. FÖRENINGSBIDRAG I FORM AV 0-TAXA FÖR ANVÄNDNING
AV LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR
Syftet med bidraget är att ge föreningar möjlighet att genomföra enstaka
projektaktiviteter, program och tillfälliga projektaktiviteter, enskilda program eller
större arrangemang av tillfällig karaktär, som syftar till att nå nya målgrupper, pröva
nya verksamhetsformer eller stödja ungdomars egenorganiserade arrangemang, som
initieras av ungdomar själva. Verksamheten ska vara av tillfällig karaktär och pågå
under en begränsad tidsperiod om högst tre månader.
Även föreningar som bedriver verksamhet i samarbete med fritidsnämnden, där
nämnden initierat ett särskilt föreningsbidrag för en riktad verksamhet, till exempel
öppen idrott, ges möjlighet att utföra verksamheten i idrottsanläggning med 0-taxa.
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