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Bakgrund
Kulturnämndens övergripande målsättning är att alla som bor i Uppsala kommun ska ha goda
möjligheter att utöva och uppleva kultur, samt att tillskapa meningsfulla fritidssysselsättningar för
barn och unga i kommunen. De verksamheter nämnden finansierar syftar till att främja goda
livsbetingelser för alla som växer upp och lever i Uppsala kommun, och lägger grunden till ett
samhälle präglat av kreativitet, bildning och innovationskraft.
Kulturnämnden vill genom stöd till barns och ungas kulturutövande bidra till att motverka kulturell
ojämlikhet, erbjuda en mångfald av ideella aktörer med ett attraktivt utbud samt öka möjligheterna för
föreningslivet att bidra till att utveckla barns och ungas kulturutövande.
Nämnden vill att nya målgrupper ska nås av kultur- och fritidsverksamheternas utbud och att fler
personer tar del av kultur- och fritidsverksamhet. Verksamheten ska vara jämställd och tillgänglig och
kännetecknas av hög kvalitet.
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Verksamhetsstöd till barns och ungas kulturutövande
Målgrupp
Barn och unga i åldern 6 - 20 år.

Ansökningstider
1 oktober
1 april*

verksamhet med start efter årsskiftet under kommande år
verksamhet med start på hösten

*Under 2017 gäller 1 maj för verksamhet med start på hösten

För vad kan man söka stöd?








Verksamhetsstöd kan sökas för fritidsverksamhet som erbjuder barn och unga möjlighet att
själva få skapa och utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter och att få möjlighet att visa
upp eget skapande för andra.
Verksamhetsstöd kan sökas för verksamhet som pågår under en period upp till tre år.
Verksamhetsstödet beviljas vanligtvis ett år i taget.
Verksamheten för vilken man söker stöd ska hålla en hög kulturell kvalitet och ledas av
pedagoger med relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.
Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till den verksamhet för
vilken man söker stöd.
Stöd beviljas inte till aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning, ej
heller aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
Föreningen kan inte uppbära stöd för samma ändamål från flera kommunala stödformer.
Efterhandsstöd beviljas inte.

När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som främjar
 tillgänglighet för alla,
 likabehandling,
 jämställdhet,
 barns och ungas inflytande och delaktighet,
 barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck,
 integrationsinsatser,
 ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.
Vid bedömning prioriteras gruppverksamhet, och för ny verksamhet tas hänsyn till om den når
målgrupper som tidigare tagit del av kulturutövande i liten omfattning samt till verksamhetens
betydelse relaterat till övrigt kulturellt utbud i Uppsala kommun.
Verksamheten kan vara avgiftsbelagd, vilket då tydligt ska framgå i budgeten.

Vilka kan söka stödet?
Stöd kan sökas av ideella föreningar, studieförbund och stiftelser om den sökande riktar verksamheten
till barn och unga i åldern 6 till 20 år.
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För föreningar gäller:











ha en lokal anknytning och vända sig till barn och unga i Uppsala kommun,
ha ett eget organisationsnummer,
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 (gäller ej studieförbund) 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 (gäller ej studieförbund),
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.

För stiftelser gäller:
För att stiftelser vars verksamhet har bedömts som angelägen ska kunna få stöd ska det finnas ett reellt
inflytande för deltagarna. Stiftelsen ska vara ideell, det vill säga inte ha ett vinstdrivande syfte
för sin verksamhet, samt:







ha en lokal anknytning och vända sig till barn och unga i Uppsala kommun,
ha ett eget organisationsnummer,
ha ett plus- eller bankgironummer i stiftelsens namn,
bedriva barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö,
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 eller politiska
partier.

Ansökan
Stödet söks på särskild blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte. Till ansökan ska en
verksamhetsplan bifogas. En förening/stiftelse som söker för första gången ska bifoga stadgar,
verksamhetsplan och de senaste årsmöteshandlingarna till sin ansökan.
I ansökan ska sökande ange hur man i den planerade verksamheten arbetar med:
 Delaktighet
 Jämställdhet
 Trygghet
 Mångfald
I ansökan ska framgå vilka man vänder sig till, hur många man beräknar att nå, omfattning av
verksamheten och vilket geografiskt område man planerar att verka i.
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Beslut
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget
betalas ut när beslutet är fattat.

Redovisning
Efter avslutad verksamhet sker redovisning på särskild redovisningsblankett som underskriven av
behörig firmatecknare skickas till kulturnämnden. Redovisningen ska innehålla statistik i form av antal
aktiva deltagare uppdelat på kön, geografiskt upptagningsområde, beskrivning av verksamhetens
genomförande och måluppfyllelse samt ekonomisk redovisning.
Kommunen kan begära in kvitton, fakturor, resultat- och balansräkning vid behov. Utebliven
redovisning är grund för avslag av kommande ansökningar. Även om flerårigt stöd har beviljats
kvarstår krav på årlig redovisning.

Förändringar i verksamheten
I det fall verksamheten 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.

Marknadsföring
I marknadsföring av verksamheten ska det framgå att den sker med stöd från Uppsala kommun.

Budget
Kulturnämnden fastställer årligen budget för nämndens olika stödformer.

