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Syfte 
I Uppvidinge kommun är det viktigt att föreningslivet ska må bra och få rätt stöd och förutsättningar 
samtidigt som man arbetar med värderingar som Uppvidinge kommun har beslutat ska genomsyra all 
verksamhet som kommunen stödjer inom kultur- och fritidsområdet. Dessa värderingar är: 

Demokrati, folkhälsa, mångfald och hållbarhet 

I Uppvidinge står medborgarnas behov i centrum och föreningarna behöver utforma sin verksamhet för 
att ge möjlighet till samvaro, utveckling och sammanhang för alla, utan att exkludera någon.  

Det ska vara möjligt och välkomnande att utveckla nya verksamheter inom både nya och befintliga 
föreningar i Uppvidinge kommun och därigenom utveckla kommunen till en spännande, öppen och 
välkomnande kultur- och fritidskommun där alla ges möjlighet att delta på sin egen nivå och att växa i den 
takt individen själv har möjlighet till.  
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Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag 

Föreningar som beviljas bidrag från Uppvidinge kommun ska aktivt arbeta med att uppfylla de krav som 
finns i våra normer och bidragsbestämmelser.  

Allmänna bestämmelser: 

Ideell förening i Uppvidinge kommun är stödberättigad under förutsättning att man: 
• är verksam i Uppvidinge kommun.
• är öppen för alla att bli medlemmar och ha ett aktivt medlemsregister där varje medlems identitet

går att styrka.
• är uppbyggd enligt demokratiska principer samt är förenlig med principen om alla människors lika

värde.*
• följer diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, funktionsvariation

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck samt tillgänglighet *

• har antagit skriftligt utformade stadgar.
• har antagit en dokumenterad och gällande värdegrund som är förankrad i hela föreningen samt ha

en antagen mångfalds-, inkluderings- och hållbarhetspolicy*
• är ansluten till regional- eller riksorganisation, där detta är möjligt, och som erhåller statligt stöd

för sin verksamhet. Kultur- och föreningsutskottet kan vid rimliga skäl göra undantag från kravet att tillhöra
riksorganisation.

• finns registrerad i kommunens föreningsregister.
• har en ekonomisk strategi där eventuell vinst återgår till verksamheten eller anläggningen.
• informerar via marknadsföring och/eller webbplats om att Uppvidinge kommun är bidragsgivare

eller medfinansiär.

Bidragsnivåer beslutas årligen i kultur- och föreningsutskottet och baseras på kultur- och 
föreningsutskottets tilldelade budget för året 

Om det totala belopp som ansökts överstiger utskottets tilldelade budget Kultur- och 
föreningsutskottet rätt att tilldela sökande föreningar en lägre tilldelning än föreslagen i bilaga för 
bidragsnivåer.  
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Bidragsberättigade föreningars skyldigheter: 
Föreningen ska: 
• hålla årsmöten där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

godkänns samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Senast tre månader efter verksamhetsårets slut (normalt 31 mars) skicka in

- Årsmötesprotokoll inklusive val av styrelse
- Verksamhetsberättelse
- Verksamhetsplan
- Resultat- och balansräkning
- Revisionsberättelse
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

• årligen kontrollera och godkänna, alternativt ändra, föreningens uppgifter i kommunens
föreningsregister. Detta görs i särskild e-tjänst för föreningsregister.

Bidragsmottagande förening eller organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till 
förfogande för granskning om detta krävs samt vid de fall grundläggande förutsättningar för bidrag ändras 
återbetala hela eller delar av utbetalat bidrag. Felaktigt bruk av bidrag eller lämnande av oriktiga uppgifter 
kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag. 

Samtliga bidragsberättigade föreningar förväntas medverka vid minst en av kommunens föreningsträffar 
årligen. Träffarna kan vara både fysiska och digitala och erbjuds av kommunen minst ett tillfälle varje år. 

Undantag från dessa riktlinjer kan i särskilda fall beslutas av kultur- och föreningsutskottet i Uppvidinge 
kommun 

Bidragsberättigad förening ska tillhandahålla följande handlingar  
Första gången föreningen söker stöd ska följande handlingar skickas in till kommunen. Policydokument 
ska uppdateras minst vart 5e år: 

• Värdegrund
• Mångfalds- och inkluderingspolicy
• Hållbarhetspolicy

Föreningar som redan erhåller stöd från Uppvidinge kommun när Riktlinjer och regler för föreningsbidrag 
antas ska skicka in nämnda dokument senast två år efter riktlinjer och regler har trätt i kraft. 
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Föreningar med verksamhet för barn och unga ska utöver detta: 
• ha minst 10 medlemmar i åldern 5–25 år
• bedriva fritidsverksamhet för barn och unga under större delen av året, eller under större delen av

den säsong som verksamheten utövas.
• ha verksamhet öppen att delta i för alla barn i de åldersgrupper man bedriver verksamhet
• ha en antagen Policy gällande Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt en

antimobbningspolicy.
• följa barnkonventionen.
• följa regler enligt beslut från Riksidrottsmötet 2019 gällande begränsat registerutdrag ur

belastningsregistret för den som anlitats, har ideella uppdrag i föreningen eller på annat sätt har
direkt och regelbunden kontakt med barn och unga.

Föreningsbidrag utgår inte till: 
• Politiska föreningar.
• Religiösa föreningar och trossamfund. *en religiös förening kan beviljas bidrag för verksamhet eller för

verksamhetslokal där verksamheten huvudsakligen inte har religiösa inslag. Verksamheten ska vara öppen för
alla att delta oavsett kulturell eller religiös bakgrund.

• Stödföreningar (supporterklubbar).
• Riksorganisationer, distriktsorganisationer och stiftelser.
• Organisationer som tar hand om enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
• Företag eller bolag

Föreningsstöd kan i vissa fall betalas ut till bolag som är majoritetsägt av en eller flera bidragsberättigade 
föreningar. Dessa beslut tas i varje enskilt fall av kultur- och föreningsutskottet. 
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Verksamhetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar och övriga 
fritidsföreningar. 
En ideell förening kan få verksamhetsstöd från Uppvidinge kommun. Stödet riktar sig till verksamhet som 
bedrivs för barn och unga samt personer med funktionsvariationer och personer över 65 år. Stödet är till 
för att underlätta och stimulera till fortsatt utökad verksamhet. 

Kommunalt aktivitetsstöd 

Aktivitetsbidraget är avsett att stötta och 
uppmuntra föreningen i sin strävan att bedriva 
ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern 5-25 
år, samt främja aktiviteter som gynnar rörelse 
och fysisk hälsa hos personer med 
funktionsvariationer samt personer 65 år och 
äldre. 

Kriterier för stöd 
Aktivitetsstödet för barn och unga följer de 
beslut som är antagna av Riksidrottsförbundet 
vad gäller antal bidragsberättigade aktiviteter per 
deltagare och vecka. 

Som bidragsberättigad aktivitet räkas en aktivitet 
med minst 3 och max 30 deltagare, som varar 
minst 40 minuter för barn 5-6 år gamla samt 
minst 60 minuter för barn 7 år och äldre. 
Aktiviteten ska vara beslutad och planerad av 
styrelse, sektion, medlemsmöte eller 
motsvarande och genomföras i föreningens regi. 

Åldern räknas från och med det kalenderår som 
deltagaren fyller 5 år samt till och med det 
kalenderår som deltagaren fyller 25 år. 

Endast medlemmar får räknas med som 
deltagare vid en aktivitet, undantag kan göras för 
prova-på tillfällen och liknande.  

Bidrag utbetalas ej till entrébelagda tävlingar eller 
kommersiella arrangemang som exempelvis 
matcher, danser, bingo och basarer. Bidrag 
utbetalas ej till studiecirkelsammankomster, vilka 
får bidrag i annan ordning. 

Ansökan 
Föreningar som registrerar närvaro (fullständigt) 
via Riksidrottsförbundets system, IdrottOnline 
Klubb finns det möjlighet att dela dessa 
uppgifter med kommunen vilket innebär att 
föreningen ej behöver rapportera i båda 
systemen. 
Föreningar som har godkända fritidsaktiviteter 
som av godkänd anledning ej registreras i 
IdrottOnline Klubb ska registrera sina uppgifter 
två gånger per år till kommunen. Ansökan görs 
via kommunens e-tjänster och 
blanketter/verksamhetsbidrag. 

Ansökan görs halvårsvis och ska vara inlämnad 
senast 25 februari och 25 augusti och betalas 
vanligtvis ut innan nästa månads slut. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och fritidsavdelningen 
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Ledarutbildningsbidrag 

Verksamheten för barn i föreningen ska ledas av 
ledare med grundläggande kunskap om barns 
fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån 
detta ska ledarutbildningen i föreningen 
prioriteras. Föreningen har ett stort ansvar för 
att de ledare som rekryteras är lämpade för att 
arbeta med barn och unga.  

Kriterier för bidrag 
Bidraget kan sökas av föreningar som uppfyller 
kraven för kommunens lokala aktivitetsbidrag. 
En förening kan söka ledarutbildningsbidrag för 
utbildning av ledare som arbetar med 
föreningens barn- och ungdomsverksamhet (5–
25 år). 

Föreningen kan få bidrag för kurser som 
arrangeras av riks- eller distriktsorganisation och 
som bedrivs efter godkänd kursplan. Deltagarna 
i utbildningarna ska vara ledare som arbetar med 
föreningens barn- och ungdomsverksamhet 

Bidrag beviljas ej för deltagande i specialkurs där 
deltagaren senare har ekonomisk vinning av 
utbildningen.  

Nivå för maximalt bidrag återfinns i bilaga för 
aktuella bidragsnivåer. 
I kurskostnad inräknas kursavgift och logi  

Ansökan 
Ansökan görs  löpande under året via 
kommunen e-tjänster och blanketter/
verksamhetsbidrag. Intyg där deltagare framgår 
samt kursinnehåll samt kurskostnader och kvitto 
från logi ska bifogas ansökan. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och fritidsavdelningen. 

Ungdomsstyrelser och -sektioner 

Barn och ungdomars rätt till inflytande och 
delaktighet i alla beslut som rör dem är ett viktigt 
inslag i kommunens och de ideella föreningarnas 
verksamhetsutveckling 

Kriterier för bidrag 
En förening som har dokumenterade 
ungdomsstyrelser eller sektioner vars 
styrelsemedlemmar är i åldern 7-25 år 
(LOKstödsberättigade) kan söka bidrag för sin 
verksamhet. För att vara bidragsberättigad ska 
ungdomsstyrelsen ha minst tre medlemmar samt 
minst fyra protokollförda möten varje år.  
En förening kan maximalt erhålla ett bidrag per 
år för ungdomsstyrelse eller sektion. 

Nivåer för maximalt bidrag återfinns i bilaga för 
aktuella bidragsnivåer och beslutas årligen av 
kultur- och föreningsutskottet 

Bidraget ska användas till att utveckla och 
stimulera barn- och ungdomsverksamheten i 
föreningen. 

Ansökan 
Ansökan görs senast 31 mars eller senast en 
månad efter föreningens årsmöte. 
Ungdomsstyrelsens eller 
-sektionens egen verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan ska ingå i de handlingar som
sänds in till kommunen årligen.

Ansökan görs via kommunens e-tjänster och 
blanketter/verksamhetsbidrag 

Beslut
Beslut tas av Kultur- och fritidsavdelningen
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Bidrag till föreningsdrivna lokaler och anläggningar, fritidsförening 
Kommunen betalar ut bidrag till fritidsföreningar för att stötta dem i det viktiga uppdraget att sköta om 
sina anläggningar och erbjuda attraktiva, trygga och säkra anläggningar där kommunens invånare kan delta 
i aktiviteter. Föreningarna utför även ett viktigt uppdrag att hålla våra samhällen attraktiva, välskötta och 
inbjudande.  

Driftsbidrag lokal och anläggning 

Kriterier 
Driftsbidraget ges till bidragsberättigade 
föreningar och ska ej täcka föreningens alla 
kostnader för drift utan ska ses som en hjälp till 
självhjälp där det åligger föreningen att själv söka 
täckning för en god del av sina kostnader och 
investeringar. 
Stödets storlek kan variera och är beroende antal 
medlemmar under 25 år samt av den budget som 
årligen anvisats till kultur- och 
föreningsutskottet. Nivåer för maximalt bidrag 
återfinns i bilaga för aktuella bidragsnivåer och 
beslutas årligen av kultur- och 
föreningsutskottet.  

Bidrag utgår med den del av driftskostnader för 
anläggningen eller lokalen som kultur- och 
föreningsutskottet anser skälig för att bedriva 
barn- och ungdomsverksamheten.  

Ansökan 
Ansökan om bidrag får omfatta kostnader för 
hyra, värme, el, vatten, renhållning, eventuellt 
arrende och försäkring. Eventuella hyresintäkter 
ska redovisas samt övriga eventuella intäkter 
föreningen har för anläggningen eller lokalen.  

Ansökan görs senast 31 mars  alternativt senast 
en månad efter föreningens årsmöte via 
kommunens e-tjänster och blanketter/
verksamhetsbidrag, samtliga dokument som 
krävs för en bidragsberättigad förening ska 
laddas upp i e-tjänsten.  

Korpföreningar har möjlighet att ansöka om 
bidrag till lokal och anläggning förutsatt att 

föreningen är bidragsberättigad och bedriver 
verksamhet som är berättigad till kommunalt 
aktivitetsstöd. Nivå för bidrag till korpförening 
anges i Bidragsnivåer och beslutas årligen av 
Kultur- och föreningsutskottet. 

Beslut 

Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet 
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Lokalbidrag till fritidsförening för 
hyra av lokal eller anläggning 

Kriterier för bidrag 
Grundförutsättningen för att få lokalbidrag till 
fritidsförening för hyra av lokal eller anläggning 
är att föreningen är bidragsberättigad i 
Uppvidinge kommun. Bidrag utgår till 
lokalen/anläggningens hyreskostnad med 
maximalt 50% alternativt den del av kostnaden 
som kultur- och föreningsutskottet anser som 
skälig.  

Bidrag beviljas ej för hyreskostnader i 
kommunens lokaler då dessa hyror redan är 
subventionerade. Bidrag beviljas heller ej för 
hyra av lokal eller anläggning utanför 
Uppvidinge kommun. 

För att få lokalbidrag ska kultur- och 
föreningsutskottet godkänna såväl lokal som 
lokalkostnad. 

En förening kan maximalt beviljas 10 000 
kronor i bidrag per verksamhetsår. Överskrider 
ansökningarna summan av budgetramen 
reduceras lokalbidraget i motsvarande 
utsträckning. 

Ansökan 
Föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet alternativt 
integrationsprojekt med fokus på rörelse och 
fysisk hälsa är prioriterat. Föreningar som inte 
har tillgång till en egen lokal eller anläggning har 
möjlighet att ansöka om bidraget.  

Ansökan görs löpande under året via 
kommunens e-tjänster och 

blanketter/verksamhetsbidrag. Vid ansökan ska 
underlag såsom kvitton, hyresavtal eller liknande, 
som understryker faktiska kostnader bifogas.  

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet. 
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Investeringsbidrag till 
fritidsföreningar 

Syftet med bidraget är främst att stödja frilufts-, 
idrotts- och motionslivets behov av utveckling i 
sina befintliga och nya anläggningar och riktar 
sig i första hand till föreningar med egen 
anläggning eller lokal alternativt har ett 
långsiktigt nyttjanderättsavtal på anläggningen 
eller lokalen.  

Kriterier för bidrag 
Bidrag kan beviljas med maximalt 70% av den 
totala kostnaden för investeringen, föreningen 
har möjlighet att räkna eget arbete som del av 
den egna finansieringen. Nivå för maximal 
ersättning för eget arbete återfinns i bilaga för 
aktuella bidragsnivåer. 

Stödets storlek begränsas av kultur- och 
föreningsutskottets budget. 

Föreningen/organisationen är skyldig att även 
söka andra bidragsmöjligheter. 

Bidraget kan användas till reparationer, ny-, till- 
och ombyggnation av anläggningar, samt till 
maskiner och inventarier som behövs för 
anläggningens drift. Bidraget kan i vissa fall 
beviljas till specialutrustning som behövs för 
verksamheten.  
Förbrukningsartiklar anses ej vara en långsiktig 
investering och beviljas därmed ej 
investeringsbidrag.  

Investeringen ska vara långsiktig och livslängd 
beräknad till minst 5 år. Sökande förening ska 
kunna uppvisa ett nyttjanderättsavtal som 
sträcker sig under hela perioden. 

Bidraget är 1årigt och kan förlängas med 
maximalt 1 år.  
Bidrag utbetalas när verifikationer på gjorda 
utlägg registrerats hos kommunen, dock senast 
31 december det år som bidraget är beviljat för. 
Förening kan ansöka om förskottsutbetalning 
och måste då slutredovisa efter projektets slut 
och kan, i det fall man ej uppfyller de angivna 
krav och beslut som tagits, bli 
återbetalningsskyldig av del av, eller hela 
beloppet. 

Bidraget kan ej sökas retroaktivt. 

Prioriteringar som ligger till grund för 
bedömning 

• Hur investeringen gynnar barn- och
ungdomsverksamheten, dess utveckling
och nyttjandemöjligheter.

• Hur investeringen gynnar mångfald och
inkludering, flickor och pojkars lika
förutsättningar till en meningsfull och
utvecklande fritid kopplat till
föreningens policydokument

• Fysisk tillgänglighet för personer med
funktionsvariationer.

• Miljö- och energiförbättringar kopplat
till föreningens hållbarhetspolicy
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Ansökan 
Ansökan görs senast 15 september för 
ansökningar gällande kommande år samt för 1 
års förlängning. Ansökan ska innehålla 
investeringens syfte och mål samt kostnads- och 
finansieringsplan där stöd eller ansökan om stöd 
från andra finansiärer tydligt ska framgå. 
Ansökan görs via kommunens e-tjänster och 
blanketter 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet. 
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Spontanidrottsanläggningar 
Mycket av fritidsverksamheten som bedrivs av 
unga i Uppvidinge kommun är spontan och ej 
organiserad i kommunens föreningsliv. Detta är 
en viktig del i att skapa attraktiva samhällen i 
Uppvidinge kommun. Det har även visat sig vara 
en plats där människor från olika etniska och 
kulturella bakgrunder träffas och knyter band. 

Kriterier för bidrag 
Föreningar som sköter om spontanidrotts- 
anläggningar har möjlighet att söka ett 
driftsbidrag från kultur- och föreningsutskottet. 
För att få bidraget krävs att föreningen själva 
sköter om anläggningen. 

Ansökan. 
Ansökan för kommande år görs senast 15 
september. 

Ansökan om bidrag görs via kommunens e-
tjänster och blanketter/verksamhetsbidrag. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och fritidsavdelningen. 

Kartbidrag 
Orienteringsföreningar som har sitt säte och sin 
verksamhet i kommunen har möjlighet att söka 
kartbidrag. Maximalt 85% och högst 50 000:- 
kan beviljas per förening och år. 

Ansökan 
Ansökningar från föreningar som har 
orienteringsverksamhet för barn och unga 
prioriteras. 
Ansökan om kartbidrag görs senast 15 september 
för kommande år

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet. 
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Bidrag till arrangemang, kulturföreningar och föreningsägda lokaler
Uppvidinge kommun värnar om en levande landsbygd där man kan uppleva kultur och olika typer av 
arrangemang på hemmaplan oavsett om man bor i ett större samhälle eller på landsbygden.  Kommunen 
fördelar och betalar ut bidrag till föreningar för att skapa attraktiva samhällen och orter i hela kommunen. 

Arrangemangsbidrag 
Bidraget är avsett att stimulera föreningars utbud 
av arrangemang som kan bedömas vara av värde 
för kommuninvånarna ur allmän och kulturell 
synpunkt.  

Kriterier för bidrag 
Utgångspunkt vid prioritering av arrangemang är 
målen för kultur- och fritidsavdelningens 
verksamhet: 

• att ge ett kulturutbud som är allsidig.
• att nå människor inom olika

åldersgrupper och kommundelar

Arrangemangen ska vara öppna för allmänheten 
och bidrag kan sökas av en förening registrerad 
inom Uppvidinge kommun.  

En förening kan få maximalt 10 000 kronor i 
bidrag under samma kalenderår och bidrag kan 
beviljas med maximalt 25% av arrangemangets 
totala kostnad. 

Förening som även får kulturföreningsbidrag 
kan ej beviljas arrangemangsbidrag. Bidrag ges 
inte till privata arrangemang. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag görs löpande under året, 
minst en månad i förväg. På ansökan presenteras 
programmet tillsammans med en kostnadskalkyl. 

Redovisning måste ske senast sex veckor efter 
genomfört arrangemang. 

Om kommunal lokal används och ingen hyra 
debiteras, räknas motsvarande belopp in i 
summan som utgör det beviljade stödet.  

Kostnader för förtäring och servering är inte 
bidragsgrundande utgifter.  

Förening som beviljas bidrag ska anmäla 
arrangemanget till kommunens 
evenemangskalender och i all marknadsföring 
ska det uppges att stöd erhålles från Uppvidinge 
kommun, tillsammans med kommunens logga. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet. 
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Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar 
för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter 
som ska vara tillgängliga för allmänheten. 

Kriterier för bidrag 
Kulturföreningar som bedriver en kontinuerlig 
och utåtriktad kulturell verksamhet kan söka 
verksamhetsbidrag. 

Verksamhet riktad till barn och ungdomar 
prioriteras. Om prioriteringar bland de 
föreningar som söker bidrag måste göras bör 
program av skilda slag förlagda till olika delar av 
kommunen prioriteras. Arrangemang som kan 
nå olika eftersatta grupper prioriteras. 

Bidraget avser kostnader för kulturell 
verksamhet i form av arrangörsverksamhet, men 
också eget skapande som leder till utåtriktad 
verksamhet som kommer det offentliga 
kulturlivet till godo. 

Förening som beviljas bidrag ska anmäla 
arrangemang till kommunens 
evenemangskalender och i all marknadsföring 
ska det uppges att stöd erhålles från Uppvidinge 
kommun, tillsammans med kommunens logga. 

Ansökan om bidrag 
Ansökan görs senast 31 mars för innevarande år 
och baseras på föregående års redovisning samt 
verksamhetsplan för innevarande år. 

Ansökan om bidrag görs via kommunens e-
tjänster och blanketter/verksamhetsbidrag. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet. 

Kulturföreningsbidrag
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Driftsbidrag till samlingslokaler 

Bidraget riktar sig i första hand till föreningar 
med egen anläggning eller lokal alternativt har ett 
långsiktigt nyttjanderättsavtal på anläggningen 
eller lokalen och är en viktig del i kommunens 
arbete med att stötta föreningslivet i det viktiga 
uppdraget att sköta om sina fastigheter och 
lokaler. 

Kriterier för bidrag 
En förutsättning för att beviljas bidrag är att 
lokalen står till föreningslivets och allmänhetens 
förfogande. Föreningen ska kunna uppvisa att 
man har haft aktiviteter och/eller uthyrning av 
lokal för att kunna beviljas bidrag, detta ska 
framgå i verksamhetsberättelsen. 
Möjligheten för personer med 
funktionsvariationer att nyttja anläggningen ska 
beaktas vid fördelning av bidrag 

Driftbidrag kan beviljas med maximalt 70% av 
godkända kostnader.  

Driftkostnader som kan täckas med intäkter från 
affärsmässig verksamhet (t.ex. 
lägenhetsuthyrning, kontorsuthyrning, 
restaurangverksamhet) får inte räknas som 
driftkostnad för samlingslokalen. Detta ska 
redovisas separat i ansökan. 

Bidrag ges ej till lokal som omfattas av Bidrag till 
fritidsföreningar. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag kan omfatta kostnader för 
el, värme, vatten, renhållning, och försäkring. 
Eventuella hyresintäkter ska redovisas samt 
övriga eventuella intäkter föreningen har för 
anläggningen eller lokalen. 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 
och revisionsberättelse samt en specifikation 
över hur lokalen nyttjats ska bifogas med 
ansökan. 

Bidraget grundar sig på föreningens faktiska 
driftskostnader, uthyrningsfrekvens samt om 
man har barn- och ungdomsverksamhet. 
Ansökan beräknas på föregående års verksamhet 
och kostnader. Andel egen verksamhet för 
allmänheten i lokalen samt uthyrningsfrekvens 
ligger till grund för bidragsfördelning. 

Ansökan görs senast 31 mars för innevarande år 
och baseras på föregående års redovisning samt 
verksamhetsplan för innevarande år. 

Ansökan om bidrag görs via kommunens e-
tjänster och blanketter/verksamhetsbidrag. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet. 
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Investeringsbidrag till samlingslokaler 

Bidraget kan sökas för utveckling av lokaler som 
ägs eller disponeras av ideella organisationer som 
äger sin lokal eller har ett långsiktigt 
nyttjanderättsavtal på lokalen. 

Kriterier för bidrag 
Investeringsbidrag kan sökas för uppförande, 
om- och tillbyggnad eller upprusning av egen 
samlingslokal, inköp av inventarier/utrustning, 
eller för att förbättra tillgängligheten för 
personer med funktionsvariationer. 

Bidrag kan beviljas med maximalt 70% av den 
totala kostnaden för investeringen, föreningen 
har möjlighet att räkna eget arbete som del av 
den egna finansieringen. Nivå för maximal 
ersättning för eget arbete återfinns i bilaga för 
aktuella bidragsnivåer 

Bidraget är 1årigt och kan förlängas med 
maximalt 1 år. Bidrag utbetalas när verifikationer 
på gjorda utlägg registrerats hos kommunen, 
dock senast 31 december det år som bidraget är 
beviljat för. 

Förening kan ansöka om förskottsutbetalning 
och måste då slutredovisa efter projektets slut 
och kan, i det fall man ej uppfyller de angivna 
krav och beslut som tagits, bli 
återbetalningsskyldig av del av, eller hela 
beloppet. 

Prioriteringar som ligger till grund för fördelning 
av bidrag: 

• Fysisk tillgänglighet för personer med
funktionshinder.

• Miljö- och energiförbättringar kopplat
till föreningens hållbarhetspolicy

Ansökan 
Föreningen är skyldig att även söka andra 
bidragsmöjligheter. Ansökan ska innehålla 
investeringens syfte och mål samt kostnads- och 
finansieringsplan där stöd från andra 
organisationer tydligt ska framgå.  

Ansökan om investeringsbidrag kommande år 
alternativt 1 års förlängning av bidrag görs 
senast 15 september.. Ansökan ska innehålla 
investeringens syfte och mål samt kostnads- och 
finansieringsplan där stöd eller ansökan om 
stöd från övriga organisationer tydligt ska 
framgå.  

Ansökan om bidrag alternativt ansökan om 1 års 
förlängning av beviljat bidrag görs via 
kommunens e-tjänster och blanketter/ 
verksamhetsbidrag. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet. 
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Bidrag till Hembygdsföreningar 

En hembygdsförening kännetecknas av intresset 
för det lokala, för byn, samhället och 
kvarteret. Hembygdsrörelsen är en viktig del av 
det levande samhället som skapar broar mellan 
det förgångna, nutiden och framtiden och drivs 
av intresset för kulturarvet och engagemanget i 
hembygden. 

Hembygdsföreningar har möjlighet att ansöka 
om ett bidrag från kommunen. Kriterier för 
bidraget är att det ska finnas en hembygdspark 
och byggnader som föreningen sköter om. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag görs via kommunens e-
tjänster och blanketter/verksamhetsbidrag. 

Ansökan ska vara inkommen senast 31 mars för 
innevarande år och baseras på föregående års 
redovisning samt verksamhetsplan för 
innevarande år. 

Ansökan om bidrag görs via kommunens e-
tjänster och blanketter/verksamhetsbidrag. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet 
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Grundbidrag till Studieförbund 

Bidraget syftar till att ge studieförbunden 
möjlighet att, i demokratiska former, bedriva och 
främja folkbildning och kulturverksamhet i 
kommunen: 

• att genom sin verksamhet främja och
fördjupa demokrati och jämlikhet

• att stimulera intresset för nya
kunskapsområden och för folkligt
förankrad bildnings- och
kulturverksamhet

• att skapa engagemang för deltagande i
samhällsutvecklingen att bidra till en
utjämning av bildningsklyftorna i
samhället

• att särskilt uppmärksamma och aktivera
grupper som av olika skäl har
begränsade möjligheter att delta i studier
och kulturverksamhet samt barn och
ungdom

• att främja särarten i den egna
kommunens kulturverksamhet enligt de
av kommunen antagna kulturmålen

Kriterier för bidrag 
Studieförbundet ska använda det kommunala 
grundbidraget till att bedriva verksamhet i 
Uppvidinge kommun.  

Bidragsberättigade ska uppfylla 
Folkbildningsrådets regler, grundläggande 
villkor, organisatoriska villkor och 
verksamhetsvillkor.*  

Studieförbundet ska vara en demokratisk styrd 
organisation som följer diskrimineringsgrunder i 
svensk lagstiftning samt verkar i enlighet med 

med, förmedlar och förankrar respekten för 
mänskliga rättigheter.  

I övrigt ska studieförbundet verka i enlighet 
med målet i den nationella 
jämställdhetspolitiken; att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv.  

Studieförbundet ska erbjuda en verksamhet 
som är tillgänglig och öppen för alla, oavsett 
kön, ålder, funktionsvariation etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck samt tillgänglighet. 

Studieförbundet ska säkerställa att verksamhet 
riktad till barn och unga utgår från 
barnkonventionen. Medarbetare som möter barn 
och unga ska kunna visa utdrag ur 
belastningsregistret. . 

Ansökan och fördelning av bidrag 
Avsatt budgetanslag för grundbidrag fördelas 
mellan de bidragsberättigade studieförbund som 
har inkommit med ansökan och fullständiga 
handlingar senast en månad efter sitt årsmöte. 

Bidrag ges till studieförbund som har 
dokumenterad verksamhet i Uppvidinge 
kommun. 

Grundbidraget är en schablonmässig procentuell 
fördelning mellan studieförbunden. Denna 
procentuella andel beräknas på de tre senaste 
årens verksamhet. Vid en omfattande minskning 
av ett studieförbunds verksamhet kan bidraget 
omprövas under pågående period 
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Ansökan görs senast 31 mars alternativt senast 
en månad efter studieförbundets årsmöte. För 
att beviljas stöd krävs att studieförbundet har 
redovisat sina uppgifter i e-tjänsten för 
grundbidrag till studieförbund via kommunens 
e-tjänster och blanketter/verksamhetsbidrag.

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och föreningsutskottet. 
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Bidrag till föreningar för personer 
med funktionsvariationer 
Syftet med föreningsbidraget är att stärka de 
ideella föreningarnas viktiga arbete i kommunen. 

Kriterier för bidrag 
Bidraget utgår endast till föreningar som har 
medlemmar folkbokförda i Uppvidinge 
kommun. Föreningen måste i ansökan visa att 
man har bedrivit verksamhet i kommunen för 
föreningens medlemmar för att få ta del av 
bidraget. 

Bidraget utgår som två delar 

1. 5 000kronor som ett grundstöd till
föreningar som har en fungerande
lokalavdelning i Uppvidinge kommun.

2. Bidrag utbetalas till föreningen med 50
kronor per medlem folkbokförd i
Uppvidinge kommun till
bidragsberättigade föreningar.

Även förening utan lokalavdelning har möjlighet 
att ta del av bidrag per medlem 

Varje förening kan tilldelas ett maximalt belopp 
av 10 000 kronor beräknat på antal medlemmar i 
Uppvidinge kommun. 

Ansökan 
Ansökan görs senast 31 mars via kommunens e-
tjänster och blanketter/verksamhetsbidrag. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och fritidsavdelningen. 

Bidrag till pensionärsföreningar 
Syftet med föreningsbidraget är att stärka de 
ideella föreningarnas förutsättningar att erbjuda 
kommuninvånarna möjligheter att ta del av 
aktiviteter och verksamheter av god kvalitet. 

Bidraget ska användas för att stärka föreningens 
förutsättningar att erbjuda kommuninvånarnas 
möjligheter att ta del av aktiviteter och 
verksamhet av god kvalitet inom 
socialnämndens verksamhetsområde. 

Kriterier för bidrag 
Föreningarna kan få 0,12 % av prisbasbelopp 
per bidragsberättigad medlem och år i bidrag. 

Som bidragsberättigad medlem räknas endast 
medlemmar som är folkbokförda i Uppvidinge 
kommun. 

Ansökan 
Ansökan görs senast 31 mars via kommunens e-
tjänster och blanketter/verksamhetsbidrag. 

Beslut 
Beslut tas av Kultur- och fritidsavdelningen. 
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