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Inledning
Riktlinjen utgår från policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet, samt
kommunövergripande riktlinje för föreningsbidrag. Dessa dokument skapar en samlad
styrning för kommunens samverkan med aktörer i föreningslivet/fria kulturlivet. En
samlad styrning ger förutsättningar att ta steg mot ökad kvalitet och effektivitet i
hantering av föreningsbidrag samt ökad transparens och en bedömning utifrån likvärdiga
kriterier. En ambition som Uppsala kommun uttryckt i lokal överenskommelse med
aktörer i föreningslivet/fria kulturlivet.
Syftet med en nämndspecifik riktlinje för bidrag är att utifrån de kommungemensamma
styrdokumenten förtydliga och redogöra för vilka nämndspecifika kriterier och krav som
finns för olika bidragstyper.

Kulturnämndens riktlinje för bidrag till barns
och ungas fria tid och kulturutövande
Syfte, ändamål och målgrupp
En av kulturnämndens målsättningar är att erbjuda meningsfulla
fritidssysselsättningar för barn och unga i kommunen. Nämndens intention är att
fritidsverksamheten ska verka kompensatoriskt och sänka trösklarna så att alla barn
och unga oavsett bakgrund får möjlighet att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
Nämnden eftersträvar en mångfald av aktörer och vill genom bidraget till barns och
ungas fria tid möjliggöra för civilsamhället att bidra till varierade fritidsaktiviteter som
kompletterar annat utbud på fritiden. Förvaltningens bidragsgivning till och samarbete
med föreningslivet sker i nära samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen/idrott och
fritid för att skapa en samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen.
Idrotts- och fritidsnämnden är dessutom med och samfinansierar en del satsningar.
Föreningar och andra aktörer med öppen fritidsverksamhet för barn och unga 5 – 25 år
kan söka projektbidrag för projekt av mindre omfattning eller nya projekt, samt
verksamhetsbidrag för längre projekt eller verksamheter. Verksamhetsbidrag kan
sökas för ett, två eller tre år. Det finns även ett projektbidrag för evenemang för unga
som föreningar kan söka.
Kulturnämnden vill genom bidrag till barns och ungas kulturutövande för barn och
unga i åldern 6–20 år 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.

Typ av bidrag
•
•
•

Verksamhetsbidrag till barns och ungas fria tid
Projektbidrag till barns och ungas fria tid
Projektbidrag evenemang ung
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•

Verksamhetsbidrag barns och ungas kulturutövande

Vilka kan söka
Bidragen kan i första hand sökas av ideella föreningar men även ekonomiska
föreningar, stiftelser och trossamfund kan komma i fråga om den sökande bedriver
fritidsverksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till barn och unga i Uppsala
kommun. Vid handläggning av bidrag till andra organisationsformer är ideella
föreningar görs en fördjupad konsekvensanalys enligt beskrivningen i det
kommungemensamma styrdokumentet ”Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till
fria kulturlivet”.

Verksamhetsbidrag och projektbidrag till barns och ungas
fria tid
Målgrupp
Barn och unga i åldern 5 - 25 år.
Om bidraget
•

•
•

•
•

Verksamhetsbidrag kan sökas för stadigvarande fritidsverksamhet som riktar
sig till barn och unga och som pågår under en period mellan ett och tre år.
Verksamhetsbidraget beviljas vanligtvis ett år i taget.
Projektbidrag kan sökas för fritidsverksamhet som riktar sig till barn och unga
under en period om högst ett år.
I första hand kan öppna verksamheter få bidrag, dvs. verksamhet som inte
kräver medlemskap eller kontinuerlig aktivitet. Undantag kan göras för
fritidsaktivitet för nationella minoriteter samt för insatser som främjar
integration och kulturell identitet.
Bidraget får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till
den verksamhet för vilken man söker bidrag.
Samverkan med andra aktörer i lokalsamhället premieras.

Bidrag beviljas inte till
•
•
•
•

aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös
inriktning
aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet
en förenings ordinarie medlemsverksamhet, om denna är berättigad till andra
kommunala föreningsbidrag
de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare

Bidrag beviljas inte i efterhand.

Nämndens bedömningskriterier
När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som
främjar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
om verksamheten ska genomföras i ett område med socioekonomiska
utmaningar

Särskilda prioriteringar utefter nämndens styrdokument kan tillkomma i
anvisningarna.

Projektbidrag evenemang ung
Målgrupp
Unga i åldern 13 - 25 år
Om bidraget
Bidrag 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.
Bidrag beviljas inte till
•
•
•
•
•
•

aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös
inriktning
aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet
en förenings ordinarie medlemsverksamhet
enbart inköp av utrustning
enbart kostnader för personal
evenemang som redan ägt rum

Nämndens bedömningskriterier
När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som
främjar
•
•
•
•

tillgänglighet för alla
likabehandling
jämställdhet
inflytande och delaktighet
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•
•
•
•

barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck
fler vuxna i ungdomsmiljöer
integrationsinsatser
ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter

Verksamhetsbidrag barns och ungas kulturutövande
Målgrupp
Barn och unga i åldern 6 – 20 år
Om bidraget
•

•
•

•

Verksamhetsbidrag 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.
Verksamhetsbidrag kan sökas för verksamhet som pågår under en period upp
till tre år. Verksamhetsbidraget beviljas vanligtvis ett år i taget.
Verksamheten för vilken man söker bidrag ska hålla en hög kulturell kvalitet
och ledas av pedagoger med relevant kompetens inom det aktuella
ämnesområdet.
Bidraget får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till
den verksamhet för vilken man söker bidrag.

Bidrag beviljas inte till
•
•
•

aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös
inriktning
aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet
de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare

Bidrag beviljas inte i efterhand.
Nämndens bedömningskriterier
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.
Avgifterna ska i förekommande fall ligga i nivå med avgifter inom Uppsala kulturskola.
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Övergripande information
Anvisning
För varje typ av bidrag nämnden beslutar om ska en anvisning tas fram av
förvaltningen som följer överenskommen mall för anvisning för föreningsbidrag.
Innehåll i anvisning ska följa kommunövergripande styrdokument, och denna
nämndspecifika riktlinje. Innan en aktör kan söka bidrag måste den först ansöka om att
bli godkänd aktör.

Uppföljning och redovisning
Uppsala kommun har kontinuerlig dialog med de aktörer som erhåller bidrag. Detta
sker både igenom e-post, digitala möten, telefonsamtal, uppföljande besök och
slumpmässiga kontroller.
Om aktören bryter mot de principer och kriterier som finns i policy för samverkan med
föreningslivet och det fria kulturlivet, eller de krav som finns i denna riktlinje och
anvisning, så kommer åtgärder vidtas i enlighet med förvaltningens rutin.
Efter avslutad verksamhet sker redovisning i det digitala systemet enligt beskrivningen
i det kommungemensamma styrdokumentet ”Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag
till fria kulturlivet” samt anvisningar. Fleråriga bidrag ska redovisas årligen.

Beslut
Beslut fattas av nämnd eller på delegation enligt nämndens delegationsordning.

Ansvar
Nämnden ansvarar för att följa upp och uppdatera riktlinjen.

Relaterade dokument
•
•
•
•

Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun
2018–2023
Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet
Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet
Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun

