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Verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler
Vilka kan söka stödet?
Stöd kan sökas av bygdegårdsföreningar och andra lokalhållande föreningar i Uppsala kommun.
För att beviljas stöd måste den sökande föreningen
• vara ansluten till en godkänd riksorganisation (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar
eller Folkets Hus och Parker),
• 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 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,
• 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, sexuell läggning eller ålder, samt
• vara skuldfri hos Skatteverket och kommunen.

Stödets utformning
Verksamhetsstödet är uppdelat i två delar, ett grundbelopp baserat på lokalytan och ett belopp baserat
på uthyrningsfrekvensen. Verksamhetsstödet beviljas ett år i taget och beräknas utifrån föregående års
uthyrningsstatistik. Föreningen kan inte uppbära stöd för samma ändamål från flera kommunala
stödformer.

Grundbelopp
Grundbeloppet består av 20 kr per uthyrningsbar kvadratmeteryta. Föreningen måste hyra ut minst 100
timmar per år till ideella föreningar för att erhålla grundbeloppet.
Permanentuthyrda ytor eller permanentdisponerade ytor som vaktmästarbostad, föreningsexpedition
etc. ingår inte i begreppet uthyrningsbar kvadratmeteryta och kan inte ingå i bidragsunderlaget.

Rörligt belopp
Resterande medel som budgeterats för verksamhetsstöd fördelas på de lokalhållande föreningarnas
totala antal förhyrningstimmar till ideella föreningar under föregående år. Storleken på bidrag per
förhyrningstimme är därmed beroende av uthyrningsfrekvensen.

Ansökan
Stödet söks på särskild blankett. Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 1 mars. För
sent inkommen ansökan behandlas inte. I ansökan ska sökande ange storlek på berörd fastighet och på
den uthyrningsbara ytan, samt föregående års antal förhyrningstimmar såväl totalt som till ideella
föreningar. Till ansökan ska också bifogas föregående års årsmöteshandlingar. En förening som söker
för första gången ska även bifoga stadgar till sin ansökan.
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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
Redovisning av beviljat stöd krävs inte då stödet är normerat och baseras på lokalyta och föregående
års verksamhet. Kommunen kan vid behov begära in underlag i form av dokumentation över uthyrning
eller storleken på fastighet och uthyrningsbar yta. 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.

Upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler
Vilka kan söka stödet?
Stöd kan sökas av bygdegårdsföreningar och andra lokalhållande föreningar i Uppsala kommun.
För att beviljas stöd måste den sökande föreningen
• vara ansluten till en godkänd riksorganisation (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar
eller Folkets Hus och Parker),
• 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 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,
• 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, sexuell läggning eller ålder, samt
• vara skuldfri hos Skatteverket och kommunen.

Stödets utformning
Stödet syftar till upprustning av allmänna samlingslokaler. Upprustningsstödet kan inte sökas i
samband med ansökan om investeringsbidrag från Boverket.

Ansökan
Stödet söks på särskild blankett. Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 1 mars. För
sent inkommen ansökan behandlas inte. I ansökan ska sökande ange ändamål för det sökta stödet,
planerad tidsperiod för genomförande samt en budget med förväntade intäkter, kostnader och
egeninsats. Om föreningen söker upprustningsstöd för flera ändamål ska en separat ansökan för varje
ändamål lämnas in.
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Beslut
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden. Budgeterade medel fördelas i samråd med Uppsala
bygdegårdsdistrikt. Bidraget betalas ut när beslutet är fattat.

Redovisning
Efter genomförande sker redovisning på särskild blankett som underskriven av behöriga firmatecknare
skickas till kulturnämnden. Redovisningen ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast 1 november
eller enligt överenskommelse i samband med beslut. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av
genomförda insatser samt en sammanställning över slutliga intäkter, kostnader och egeninsats.
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.

