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Riktlinjer för evenemangsstöd ung
Målgrupp
Unga i åldern 13 - 25 år

Ansökningstider
Ansökan kan skickas in löpande under året, dock senast en månad före planerat evenemang.

För vad kan man söka stöd?
Stöd kan sökas för evenemang som
• är offentliga och riktar sig till åldersgruppen 13-25 år,
• är öppna för alla inom det åldersspann som evenemanget vänder sig till,
• sker i en drogfri och omgärdad miljö.
Evenemanget kan vara avgiftsbelagt, vilket då tydligt ska framgå i budgeten. Evenemangets syfte ska
inte vara att generera vinst för den sökande.
Stöd beviljas inte till
• en förenings ordinarie medlemsverksamhet,
• enbart inköp av utrustning,
• enbart kostnader för personal,
• aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning,
• aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
• evenemang som redan ägt rum.
Kulturnämnden prioriterar insatser som främjar
• tillgänglighet för alla,
• likabehandling,
• jämställdhet,
• inflytande och delaktighet,
• barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck,
• fler vuxna i ungdomsmiljöer,
• integrationsinsatser,
• ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Vilka kan söka stödet?
Stöd kan sökas av ideella föreningar, stiftelser och organisationer om den sökande bedriver
fritidsverksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till barn och unga i åldern 5 till 25 år.
För att få stöd måste den sökande organisationen
• ha en lokal anknytning och vända sig till barn och unga i Uppsala kommun,
• ha ett eget organisationsnummer,
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ha ett plus- eller bankgironummer i föreningens namn,
ha ett eget namn och stadgar som föreningen har antagit på ett årsmöte,
ha en förteckning över medlemmarna samt ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning,
ha uttryckt i stadgarna att den som instämmer i föreningens mål har rätt till medlemskap och
deltagande i föreningens verksamhet,
bedriva barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö,
vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer,
ha en verksamhet som inte leder till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning, samt
vara skuldfri hos Skatteverket och kommunen.

Stöd kan inte beviljas till antidemokratiska organisationer, offentliga organisationer, offentligt ägda
bolag eller politiska partier.

Ansökan
Stödet söks på särskild blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte. En förening som söker
för första gången ska bifoga stadgar, verksamhetsplan och de senaste årsmöteshandlingarna till sin
ansökan. I ansökan ska framgå vilka man vänder sig till, hur många man beräknar att nå, omfattning
av verksamheten och planerade öppettider.

Beslut
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi & omvärld enligt
kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget
betalas ut i sin helhet när beslutet är fattat.

Redovisning
Efter avslutat evenemang sker redovisning på särskild redovisningsblankett som underskriven av
kassör och ordförande skickas till kulturnämnden. Kommunen kan begära in kvitton, fakturor, resultatoch balansräkning vid behov. Utebliven redovisning är grund för avslag av kommande ansökningar.

Förändringar i verksamheten
I det fall evenemanget skjuts upp, läggs ner, avsevärt förändras eller medel inte används ska
kulturnämnden omedelbart meddelas. Återbetalningsskyldighet kan föreligga om oriktiga uppgifter
har lämnats i ansökan samt om stödet används i strid mot gällande regler och riktlinjer eller för annat
ändamål än som uppgivits i ansökan. Stöd som inte förbrukats kan komma att krävas tillbaka.

Marknadsföring
I marknadsföringen av evenemanget ska det framgå att det sker med stöd från kulturnämnden, Uppsala
kommun.

Budget
Kulturnämnden fastställer årligen budget för nämndens olika stödformer.

