Normer för kommunala bidrag till fritidsverksamhet
gäller from 1 januari 2019
Gäller för ideella föreningar, organisationer
Kultur, park och fritid har uppdraget att ge stöd till föreningar och studieförbund samt stödja
föreningsägda anläggningar, samlingslokaler och lokaler för fritids- och kulturverksamhet.
Bidragen ska ha sin grund i Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen d v s alla människors
lika värde och att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i alla verksamheter.

Kommunövergripande mål och inriktning för Kultur, park och fritid
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller
droger.
-Vilket uppnås genom att skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv.
Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud.
-Vilket uppnås genom att underlätta för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik
och meningsfull fritid där glädjen att utöva sin aktivitet ska vara det primära och där
värdegrundsarbete premieras.
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
-Vilket uppnås genom att skapa delaktighet och möjligheter till påverkan och inflytande i
samhället.
Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor som
jämställdhet, jämlikhet, delaktighet, inflytande, inkludering, samarbete, drogförebyggande
förhållningssätt och som i sin verksamhet visar på att dessa är viktiga frågor inom föreningen.
Nämnden kommer genom olika insatser och i dialog med föreningslivet stödja utvecklingsarbetet
i föreningar. Föreningar ska visa på vilket sätt verksamheten ligger i linje med kommunens mål,
regler och riktlinjer.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


Förening ska arbeta efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet vald styrelse
och revisor och arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.



Föreningen ska arbeta för att alla medlemmar är jämlika och de ska ha inflytande i
organisationen och dess verksamhet.



Förening ska ha sitt säte i Piteå kommun.



Ny förening som inte varit verksam ett år kan prövas av Kultur- och fritidsnämnden.



Bidragsberättigade föreningars verksamhet ska verka i en alkohol- och drogfri miljö.



Förening ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom
föreningslivet så som lokaler, inventarier och personal.



Förening ska vara registrerad i Piteå kommuns föreningsregister och godkänd som
bidragsberättigad förening. Registreringen sker direkt efter årsmöte, dock senast den 1
april varje år. Verksamhetsberättelse, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse ska
inlämnas vid anmodan.



Förening som söker bidrag för barn- och ungdomsverksamhet ska ha minst 10
medlemmar i åldern 7-25 år. Som medlem räknas den som närmast föregående
redovisningsår varit direktansluten medlem och erlagt fastställd medlemsavgift.



Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar ska ha ett förhållningssätt där alla får
delta på lika villkor, samt att innebörden i barnens rätt och mänskliga rättigheter
genomsyrar verksamheten.



Idrottsföreningarna ska följa Idrotten Vill, d v s idrottens eget idéprogram.



Ekonomiska föreningar och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att
tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen erhåller inte
bidrag.



Förening som beviljats bidrag från annan kommunal nämnd beviljas inte mer än ett
bidrag för samma ändamål, om inte annat anges. Bidrag beviljas inte till studiecirklar
eller till verksamhet som erhåller statliga eller kommunala bidrag eller får bidrag från
kyrklig kommun.



Kultur- och fritidsnämnden äger rätten att efter prövning i enskilt fall besluta om
undantag från gällande bidragsbestämmelser.
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Ansökan, utbetalning, arkivering, revision, missbruk


Ansökan om bidrag görs på Piteå Kommuns hemsida www.pitea.se/foreningar, men kan
även göras på fastställda blanketter som tillhandahålls av Kultur, park och fritid.
Förening som ansöker om bidrag via webbtjänster får ett lösenord som föreningens
ordförande kvitterar. Föreningen ska vid anmodan kunna styrka att den person som
signerat ansökan är behörig firmatecknare.



Utbetalning av bidrag sker endast till föreningens post- eller bankgirokonto registrerat på
huvudföreningens konto. Bidrag ska i flersektionsförening sökas av huvudföreningen.



Kontroller utförs genom kultur- och fritidsförvaltningen eller kommunens revision. För
detta ändamål ska föreningen spara och tillhandahålla de handlingar som kan styrka
riktigheten i de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bidrag för de fem
senaste åren. Kultur- och fritidsnämnden granskar årligen ett urval av föreningar.



Bidrag som beviljats på felaktigt inlämnade ansökningsuppgifter medför
återbetalningsskyldighet och kan innebära att föreningen helt stängs av från rätten till
bidrag.



Bidragen utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och kultur- och
fritidsnämnden anvisade medel. Angivna belopp och bidragsprocent kan därför bli
föremål för justering.
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STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
KOMMUNALT AKTIVITETSBIDRAG IDROTTSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL RF
Syfte
Bidraget avser att stödja idrottsföreningars barn- och ungdomsaktiviteter för åldersgruppen 7-25
år. Undantag för övre ålder görs för aktivitet för personer med funktionsvariationer.
 Villkor
Bidraget utgår till förening som uppfyller allmänna bestämmelser.


Bidrag
För idrottsföreningar i Piteå Kommun gäller samma regler för statligt och kommunalt
aktivitetsbidrag.
Bidraget utgår för bidragsberättigade sammankomster för deltagare i åldern 7-25 år med
28 kr/sammankomst och 3 kr per deltagare.
 Ansökan
Ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda
senast den 25 augusti för perioden 1 januari – 30 juni och
senast den 25 februari för perioden 1 juli – 31 december.
Blankett för ansökan finns på kommunens hemsida, www.pitea.se/foreningar

5

KOMMUNALT AKTIVITETSBIDRAG TILL FÖRENINGAR EJ ANSLUTNA TILL RF
 Syfte
Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Undantag för övre ålder
görs för aktivitet för personer med funktionsvariationer.
 Villkor
Bidraget utgår till förening som uppfyller allmänna bestämmelser. Föreningens barn- och
ungdomsverksamhet är bedömningsgrunden för eventuellt bidrag.
En bidragsberättigad sammankomst ska vara planerad och beslutad av föreningens styrelse.
-

-

 Sammankomst
minst 5 personer i åldern 7-25 år. För deltagare och ledare inom verksamhet med
funktionsvariationer finns ingen övre åldersgräns. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas
som deltagare. Lägsta ålder för ledaren är 13 år. Ledaren ska intyga att uppgifter på
närvarokort är riktiga. Ledaren ska vara närvarande under sammankomsten och kan inte från
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.
omfatta minst 60 minuter. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet
deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom
samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
vara bedriven inom Norden.

 Aktivitetsbidrag utgår ej
-om naturlig arbetsgrupp eller aktivitet delas på flera grupper i syfte att erhålla högre bidrag
-till lokala arrangemang och tävlingar som är entrébelagda eller till danser, basarer, bingo etc
-till försöks- eller projektverksamhet för barn som bedrivs med särskilt statsbidrag
-till sammankomst som anordnas under skoltid
-till studiecirkelsammankomster
 Bidrag
Bidraget utgår för bidragsberättigade sammankomster för deltagare i åldern 7-25 år med
50 kr för grupper med 5 - 14 deltagare/sammankomst
60 kr för grupper med 15 - 25 deltagare/sammankomst
70 kr för grupper med 26 deltagare/sammankomst
 Ansökan
Ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda
senast den 25 augusti för perioden 1 januari – 30 juni och
senast den 25 februari för perioden 1 juli – 31 december.
Blankett för ansökan finns på kommunens hemsida, www.pitea.se/foreningar
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STÖD TILL FÖRENINGSANLÄGGNINGAR OCH HYRESLOKALER
Driftbidrag till föreningsanläggningar
 Syfte
Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning/lokal och som regelbundet nyttjas för
barn- och ungdomsverksamhet eller att kultur- och fritidsnämnden bedömer föreningsägd
anläggning/lokal viktig för allmänheten.
 Villkor
Bidraget utgår till förening som uppfyller allmänna bestämmelser och som har fullt driftansvar
och står för samtliga driftkostnader för anläggningen. Föreningen kan beviljas driftbidrag
förutsatt att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bidraget ska utgå till anläggning eller del
av anläggning.
Föreningen ska svara för att anläggning hålls i gott skick och driftsäkert. Föreningen ska ha
upprättat en underhållsplan på minst 5 år för anläggningen. Kultur- och fritidsnämnden gör
kontinuerlig översyn av anläggningen för kontroll att nödvändigt underhåll verkställs.
I bidraget ingår inköp och reparationer av inventarier och maskiner.
Föreningshus, klubbstuga, omklädningsbyggnad och övriga lokaler som bidrag utgår till ska vara
uppvärmda. Bidraget för föreningshus, klubbstuga eller omklädningsbyggnad reduceras med 50
% om de inte används hela året.
Om någon kommunal förvaltning påtagit sig viss del av skötsel och underhåll avräknas
motsvarande belopp från bidraget till anläggningen.
För påpekade brister som ej är åtgärdade enligt besiktningsprotokoll reserveras bidraget högst 1
år. Om de i besiktningsprotokollet påpekade bristerna ej kan verkställas inom angiven tid ska
kultur- och fritidsförvaltningen underrättas.
Om särskilda skäl föreligger kan kultur- och fritidsnämnden inom ramen för budgeterade medel
upprätta särskilda avtal om anläggningar som ägs av föreningar.


Bidrag

Bidrag 1
Driftbidrag för anläggning med krav att förening bedriver barn och ungdomsverksamhet
Bidrag 1 utgår för den del av anläggning/lokal där förening bedriver egen barn- och
ungdomsverksamhet. Verksamheten ska omfatta minst 20 godkända sammankomster som
kommunalt aktivitetsbidrag utgått till, under föregående år. Med seriespel menas att föreningen
deltar i seriespel sanktionerat av Norrbottens Idrottsförbund.

Bidrag 2
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Idrotts- och friluftsanläggningar öppna för allmänheten utan krav på egen redovisad
ungdomsverksamhet
Bidrag 2 utgår för hel idrotts- friluftsanläggning eller del av den som är öppen och nyttjas av
allmänheten och som kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bidrag ska utgå till.
Bidrag 2 utgår för näridrottsplatser, värmestugor, ishockeybanor, tennisbanor, motionsspår,
minigolfbanor, isbanor, skoterleder samt båtbryggor, förutsatt att allmänheten har tillgång till
anläggningen.
Bidraget utgår med ett fast belopp för nedanstående anläggningar:
Byggnader
Bidrag 1
Föreningshus, klubbstuga, omklädningsbyggnad
1 - 75 m2
220 kr/m2
76 - 150 m2
66 kr/m2
2
151 m 27 kr/m2
Toalett
264 kr/st
Dusch, enbart i omklädningsbyggnad
660 kr/st

Bidrag 2

Bidrag 1
Lokaler som indirekt är nödvändiga för
Barn- och ungdomsverksamhetens bedrivande
1 - 75 m2
83 kr/m2
2
76 - 150 m
33 kr/m2
151 m2 15 kr/m2

Bidrag 2
Värmestuga
83 kr/m2
33 kr/m2
15 kr/m2

Aktivitetsytor
Bidrag 1
Ishockeybana, sarg, belysning fullstor 27 500 kr
Ishockeybana, sarg, belysning ej fullstor 7 500 kr
Mindre isbana
2 200 kr
Elljusspår
9 460 kr/km
Dagsljusspår 1-3 km
770 kr/km
Dagljusspår 4-10 km
440 kr/km
Skidlekplats med belysning
4 kr/m2
Skoterleder
0
Gräsplan, 11-manna, seriespel
24 400 kr
Gräsplan 7-manna min 35x60 m, seriespel6 500 kr
Konstgräsplan, 11-manna, seriespel
20 000 kr
Konstgräsplan, 7-manna, seriespel
6 500 kr
Gräsytor/sportytor
1 kr/m2
Multiarena, både sommar och vinter
25 000 kr
Tennisbana, asfalt
900 kr
Tennisbana, grus
1 500 kr
Padelbana
900 kr
Golfbana
5 000 kr/hål
Ridplan med belysning
5 kr/m2
Skjut- och pistolbana
330 kr/bana
Båtbryggor *1
0
Minigolfbana
0

Bidrag 2
13 750 kr
7 500 kr
2 200 kr
9 460 kr/km
770 kr/km
440 kr/km
4 kr/m2
200 kr/km
0
0
0
0
0
25 000 kr
900 kr
1 500 kr
900 kr
0
0
0
30 kr/lm
50 kr/bana
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0
0
0
0
0

Badplats, godkänd
Vandringsleder

2 000 kr
enligt överenskommelse

*1 Kan erhållas av föreningar anslutna till Svenska Båtunionen eller Svenska Seglarförbundet.
Bidrag till mindre isbanor kan även utgå till föräldraföreningar och liknande. Bidraget är avsett
för iordningsställande av isbana utan eller med sarg och som håller minimimått 12 x 20 m.
Som villkor för bidraget till mindre isbana gäller att föreningen meddelar Kultur, park och fritid
när isbanan har spolats, samt att isbanan ska vara uppspolad och uppskottad under en större del
av säsongen.
Bidrag till dagsljusspår kan utgå för max 10 km/förening. Förening som har elljusspår kan ej
erhålla bidrag för dagsljusspår.
Som villkor för bidrag till dagsljusspår gäller att spårgatan prepareras och att spåret körs upp så
snart snöförhållandet medger. Kultur, park och fritid ska meddelas när spåret är öppet för
allmänheten samt spårets längd.
 Ansökan
Utbetalning av hela driftbidraget sker den 30 april bidragsåret. Alla betydande förändringar för
bidraget ska meddelas till kultur- och fritidsförvaltningen. Eventuellt förändrat bidrag justeras i
efterhand.
FÖRHÖJT BIDRAG FÖR FÖRENINGAR MED HÖG NYTTJANDEGRAD AV EGEN
ANLÄGGNING
De föreningar som beviljats kommunalt aktivitetsbidrag för minst 200, 300, 400 och 500 eller
fler redovisade och godkända sammankomster på egen anläggning under föregående
redovisningsår får ett förhöjt bidrag, som motsvarar max. 20, 30, 40 eller 50 % av det beviljade
bidraget för krav på egen ungdomsverksamhet.
Utbetalning av detta bidrag sker i samband med driftbidragets utbetalning och baseras på
föregående års redovisade sammankomster.
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BIDRAG TILL INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGAR OC IDROTTSMILJÖER
 Syfte
Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringar och upprätthålla eller höja standarden i
idrottsföreningars egna anläggningar, lokaler och idrottsmiljöer som i första hand genererar
aktiviteter för barn o unga, pensionärer, skolan, allmänheten.
Bidrag kan beviljas till förening, som uppfyller allmänna bestämmelser, för uppförande, om- och
tillbyggnad eller renovering av föreningsägda byggnader, markanläggningar eller för
orienteringskartor.
Bidrag prioriteras för investeringar som främjar
- miljöförbättring och energieffektivitet
- ökat nyttjande av och tillgänglighet till anläggningen
- periodiskt underhåll som är planerat
- föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet
- jämställdhetsskapande åtgärder
- tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- idrott i närmiljön
-

 Villkor
arbetena får ej vara påbörjade innan beslut om bidrag tas
vid arrende eller hyra måste giltigt nyttjanderättshandling med löptid på minst 10 år framåt
finnas
förening som beviljats bidrag ska påbörja arbetet under bidragsåret.
utbetalning av beviljat bidrag sker i samråd med föreningen och 10 % av det beviljade
bidraget betalas ut efter att slutbesiktning har skett och ev. påpekade brister är åtgärdade.
beviljat bidrag ska vara uthämtat 2 år efter bidragsåret.

 Bidrag
Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidraget vid sammanträdet i december månad.
För byggnader och markanläggningar kan bidrag utgå med högst 70 % av godkända
kostnader för material, transporter, maskinhyror, hjälpmedel och anslutningsavgifter.
För orienteringskartor kan bidrag utgå med 6 000 kr/km2.
Vid kartrevidering eller om överlappning sker av tidigare kartlagt område kan bidraget
reduceras.
 Ansökan
Ansökan insänds löpande under året dock senast den 30 september för kommande år. Blankett
för ansökan finns på kommunens hemsida, www.pitea.se/foreningar
Handlingar som ska bifogas
1. Presentation av föreningen och anledningen till byggnationen/underhållet.
2. Karta över området där anläggningen finns/skall vara belägen, fastighetsbeteckning.
3. Äganderättshandling eller upplåtelsehandling avseende mark omfattande minst 10 år framåt.
Hyresavtal prövas från fall till fall.
4. Ritningar (huvudritningar) och/eller arbetsbeskrivning.
5. Vid periodiskt underhåll skall en underhållsplan på minst 3 år fastställd av föreningsstyrelsen
insändas.
Specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan för hur projektet skall finansieras.

10

BIDRAG TILL GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER I
LANDSBYGDEN
 Syfte
Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringar, upprustningar och standardhöjning i
föreningars lokaler eller gemensamma anläggningar för ökad trivsel i närmiljön både för barn
och vuxna.
Bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler i landsbygden avser för upprustning,
tillgänglighetsanpassning och miljöanpassning av lokaler och gemensamma anläggningar.
För nybyggnad av lokaler och gemensamma anläggningar gäller regler för utvecklingsprojekt.


Villkor

GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR
Med gemensamma anläggningar avses anläggningar där byaförening eller motsvarande är
huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och
den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är
badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar m m.
LOKALER
Lokalen används som samlingslokal i byn. Den upplåts opartiskt, i skälig omfattning och på
skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag
för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i byns/bygdens
byautvecklingsplan.
 Bidrag
Upprustningsbidraget kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall
vara minst 50 %, den kan bestå av eget medel, arbete och/eller material. För arbetskostnader
gäller Boverkets regler.
Kultur, park och fritid bedömer vad kan anses vara godkända kostnader.
 Ansökan
Ansökan inlämnas löpande, dock senast den 30 september för kommande år. Till ansökan
bifogas kortfattad redogörelse för den planerade åtgärden, ritningar, tekniska uppgifter,
kostnadskalkyl, finansieringsplan och behovsredovisning samt aktuell byautvecklingsplan.
Beslut om beviljande av bidrag kommer att ske vid Kultur- och fritidsnämndens sista möte för
kalenderåret.
Förening som påbörjat det arbete som ansökan avser innan beslut om bidrag tagits kommer inte
erhålla bidrag för detta ändamål.
Förening som beviljats bidrag ska påbörja arbetet under bidragsåret. Utbetalning av beviljat
bidrag sker i samråd med föreningen och 10 % av det beviljade bidraget betalas ut efter att
slutbesiktning har skett och ev. påpekade brister är åtgärdade.
Beviljat bidrag ska vara uthämtat 2 år efter bidragsåret.

DRIFTBIDRAG TILL ALLMÄNNA SAMLINGSLOKALER


Syfte
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Samlingslokaler ska ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv. Detta
betyder att lokalerna måste vara tillgängliga för alla utan hinder av åsikt eller målsättning.
 Villkor
En förutsättning för att driftbidrag eller driftunderskottsbidrag skall utgå är att föreningen
uppfyller allmänna bestämmelser samt att kultur- och fritidsnämnden genom särskilt beslut har
fastställt att samlingslokalen eller del av den behövs som allmän samlingslokal inom orten.
Lokal som godkänts som allmän samlingslokal, ska av huvudmannen upplåtas opartiskt, i skälig
omfattning och på skäliga villkor till föreningar och enskilda.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör en kontinuerlig översyn av anläggningen för kontroll att
erforderligt underhåll verkställs.
För påpekade brister som ej är åtgärdade enligt besiktningsprotokoll reserveras bidraget högst 1
år efter beslutande datum. Om enligt besiktningsprotokoll påpekade brister ej kan verkställas
inom angiven tid skall kultur- och fritidsförvaltningen underrättas.
 Bidrag
DRIFTBIDRAG
Bidrag kan utgå till en godkänd allmän samlingslokal. Bidragsberättigad yta ska vara uppvärmd.
1 -75 m2
110 kr/m2
2
76-150 m
33 kr/m2
151 - m2
14 kr/m2
Toalett
132 kr/st
Bidraget utbetalas den 30 april för bidragsåret, dock ska alla för bidraget betydande förändringar
skriftligen meddelas till kultur- och fritidsförvaltningen. Eventuellt förändrat bidrag justeras i
efterhand.
DRIFTUNDERSKOTTSBIDRAG
Kultur- och fritidsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag för driftunderskottsbidrag
bevilja bidrag för täckande av del av driftunderskott för allmän samlingslokal som uppförts eller
upprustats med stöd av statligt och kommunalt anordningsbidrag. Bidragets storlek fastställs
efter särskild prövning och med ledning av upprättat bokslut och/eller budget för föreningen.
De föreningar som klarar normerna för täckande av driftunderskottsbidrag ska inlämna såväl
budgetförslag för kommande verksamhetsår som räkenskapssammandrag efter årets slut. Bidrag
kan erhållas mot verifikat eller räkning. Bidragets storlek kan reduceras beroende på antal
bidragsberättigade föreningar.
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HYRESBIDRAG
 Syfte
Hyresbidrag beviljas till förening som hyr lokal vilken är en förutsättning för möjlighet att
bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
 Villkor
Bidraget utgår till förening som hyr lokal för barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska
uppfylla allmänna bestämmelser och under närmast föregående redovisningsår beviljats
kommunala aktivitetsbidrag för minst 20 sammankomster. Undantag från detta ges för nybildad
förenings andra verksamhetsår.
Som godkänd kostnad avses hyror, sluträkning för vatten- och elavgifter samt sophämtning.
Vid anmodan ska hyreskontrakt och verifikat kunna uppvisas.
- Hyresbidrag utgår ej för planhyror eller för lokaler som är subventionerade av kommunen eller
där förening genom överenskommelse med kommunen har en reducerad hyra. Ej heller för
lokaler som hyres för arrangemang med entréavgift eller kommersiell verksamhet.
 Bidrag
Bidraget utgår med 70 % av godkända hyreskostnader, dock högst 24 000 kronor per år och
förening
 Ansökan
Ansökan om hyresbidrag ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 december
hyresåret. Blankett för ansökan finns på kommunens hemsida, www.pitea.se/foreningar

KOMMUNALT LÖNEBIDRAG
 Syfte
Bidrag avser täcka en del av föreningens lönekostnader för anställda med statligt lönebidrag.
 Villkor
Kommunalt bidrag kan utgå endast till organisation verksam inom kommunen med anställd
boende och mantalsskriven inom kommunen.
Även distriktsorganisation kan erhålla kommunalt bidrag om den anställde bor och är
mantalsskriven inom kommunen.
Kommunen åtar sig inte administrativ service i form av löneutbetalningar, skatteavdrag,
inbetalning av arbetsgivaravgifter och dylikt för de organisationer som beviljas bidrag.
 Bidrag
Kommunalt lönebidrag kan utgå till samhällsnyttig organisation med 10 % av det statsbidrag
som månadsvis utbetalas till föreningen från länsarbetsnämnden.
 Ansökan
Utbetalning av kommunalt lönebidrag sker löpande under året i anslutning till respektive månad
efter ansökan av vederbörande organisation i efterskott. Lönebidrag för ett verksamhetsårs sista
tre månader (oktober - december) kan sökas retroaktivt, dock senast den 31 mars året därpå.
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PROJEKTBIDRAG
 Syfte
Bidraget avser föreningars utvecklingsarbete och ska följa de prioriterade målen för kultur- och
fritidsnämnden. Bidraget ska stimulera nyskapande och utvecklande projekt och ska i första hand
gälla målgruppen barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer.
 Villkor
Bidraget utgår till förening som uppfyller allmänna bestämmelser.
 Bidrag
Bidrag lämnas efter särskild prövning och ställs i relation till de prioriterade målen.
 Ansökan
Ansökningar lämnas in löpande under året. Blankett för ansökan finns på kommunens hemsida,
www.pitea.se/foreningar

KOMMUNALT STÖD TILL FRITIDSFISKE
 Syfte
Stöd till fiskevårdsföreningar verksamma i kommunen beviljas för deras fiskevårdsarbete där så
många som möjligt ges möjlighet till fiske, sportfiske, fin rekreation och trevliga
naturupplevelser.
 Villkor
Kultur- och fritidsnämnden kan inom ramen för budgeterade anslag bevilja bidrag till godkända
fiskevårdsföreningar som är verksamma inom Piteå kommun.
Bidraget avser vatten där fisket är upplåtet till allmänheten eller är fritt och där
fiskevårdsföreningarna har ett avtal om arrende- eller nyttjanderätt till de fiskevatten där
åtgärden är aktuell.
Föregående års årsmöteshandlingar, dvs. verksamhetsberättelse, räkenskapssammandrag och
revisionsberättelse samt en planering för bidragsåret bifogas ansökan. Ev. revidering av
föregående års bidrag sker i samband med beviljandet av kommande års bidrag.
 Bidrag
Bidraget fördelas enligt följande:
Skötsel och drift av anläggningar: Ca 60 % av budgeterade anslaget
Bidraget baseras på föreningens godkända kostnader, en fast del, 5 000 kr/förening och år samt
en rörlig del. Skötsel och drift av anläggningar bidrag maximeras dock till 10 000 kr/förening
och år.
Långsiktiga åtgärder: Ca 40 % av budgeterade anslaget
Bidraget utgår till långsiktiga åtgärder inom områden fiskevård, serviceanläggningar,
marknadsföring, information och utbildning.
 Ansökan
Ansökan inlämnas senast den 30 april för bidragsåret. Blankett för ansökan finns på kommunens
hemsida, www.pitea.se/foreningar
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FÖRENINGSTAXA
 Syfte
Föreningstaxan ska möjliggöra för föreningar att bedriva barn-och ungdomsverksamhet i
kommunala lokaler till en rimlig kostnad.
 Villkor
Föreningstaxa gäller för förening som uppfyller allmänna regler.
Föreningstaxa fastställs av kultur-och fritidsnämnden och gäller för verksamhet som följer regler
för kommunalt aktivitetsbidrag.
Föreningstaxa gäller ej för
Arrangemang, matcher, idrottstävlingar, utställningar, uppvisning eller liknande.
Individuellt nyttjande i sin helhet av lokal eller anläggning.

FÖRDELNINGSPRINCIPER AV LOKALER
Lokalbokningen förmedlar och hyr ut lokaler/anläggningar till föreningar, organisationer och
övriga utifrån följande målsättningar:
 att olika typer av idrotts- och fritidsverksamhet kan bedrivas för olika åldrar och
intressegrupper
 att förtur ges till olika former av ungdomsverksamhet
 att barn- och ungdomsverksamhet har företräde framför vuxenverksamhet på
eftermiddagar och tidiga kvällstider
 att flickor och pojkar har samma förutsättningar när det gäller tillgång av lokaler/
anläggningar
 att ingen hyresgäst blir helt utan lokaltilldelning
Fördelningskriterier
Fördelning och uthyrning av lokaler/ anläggningar sker utifrån följande fördelningskriterier:
 ungdomsverksamhetens omfattning
 placering i seriesystem
 tävlingsverksamhet
 folkhälsoperspektiv
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STIPENDIER
STADGAR FÖR STIPENDIER TILL UNGDOMSLEDARE INOM PITEÅ KOMMUN
1. Piteå Kommun utdelar årligen stipendium till en/flera ungdomsledare att användas till
vidareutbildning och studieresor.
2. Stipendiet utdelas till ungdomsledare inom idrotts, religiös eller övrig ideell verksamhet och
som visat sig besitta god kunnighet, ledarskap, intresse och som anses lämplig till
vidareutbildning.
3. Stipendiebeloppet kan delas mellan flera kandidater. Stipendierna kan helt eller delvis
reserveras för den händelse lämplig kandidat ej kunnat utses för visst år.
4. Stipendiater skall vara verksamma och mantalsskrivna inom Piteå Kommun.
5. Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 oktober. Blankett för
ansökan finns på kommunens hemsida, www.pitea.se/foreningar
6. Stipendieansökan kan inlämnas som egen ansökan eller som förslag på stipendiat.
7. Stipendiaterna äger rätt att själva förfoga över stipendiet på det sätt de finner lämpligast, dock
med beaktande av stadgandet i punkt 1.
STADGAR FÖR STIPENDIER TILL IDROTTSUTÖVARE INOM PITEÅ KOMMUN
1. Piteå kommun utdelar årligen stipendium till en/flera idrottsutövare att användas till
vidareutveckling och studieresor.
2. Stipendiet utdelas till en/flera aktiva idrottsutövare som besitter intresse och fallenhet och
som anses lämplig till förkovran inom berörd idrottsgren.
3. Stipendiebeloppet kan delas mellan flera kandidater. Stipendiet kan helt eller delvis
reserveras för den händelse lämplig kandidat ej kunnat utses för visst år.
4. Stipendiat skall vara verksam och mantalsskriven inom Piteå Kommun.
5. Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 oktober. Blankett för
ansökan finns på kommunens hemsida, www.pitea.se/foreningar
6. Stipendieansökan kan inlämnas som egen ansökan eller som förslag på stipendiat.
7. Stipendiat äger rätt att själv förfoga över stipendiet på det sätt han finner lämpligast, dock
med beaktande av stadgandet i punkt 1.
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UPPVAKTNING AV JUBILERANDE FÖRENING
I samband med föreningars jubileum samt att föreningen bjuder representant från kultur- och
fritidsnämnden att närvara vid jubileet, uppvaktar nämnden föreningen enligt följande:
Fyllda år
30 år
40 år
50 år
60 år
70 år
80 år
90 år
100 år

Föreningen uppvaktas med
3 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
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