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Allmänna bestämmelser för stöd till civilsamhället
Utbildnings- och kulturnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att främja föreningslivet samt
civilsamhället i Burlövs kommun med särskilt fokus på att öka tillgänglighet och innanförskap,
medskapande och delaktighet samt säkerställa att det i kommunen finns en bredd och spets i kultur
och fritidsutbudet.
Fördelningen av stöd och subventioner utgår från fokusområden och inriktningarna i Kultur- och fritidsstrategin i Burlövs kommun.

Vilka kan söka stöd?
Möjligheten
att
söka
stöd
är
endast
privatpersoner som är skrivna i Burlövs kommun.

för

stödberättigade

förening

eller

Stödberättigad förening är en förening eller organisationer som uppfyller följande kriterier:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Förening med säte i och/eller där majoriteten av medlemmarna är kommuninvånare i
Burlövs kommun
Förening med demokratiskt antagna stadgar
Förening som är registrerad i kommunens digitala system Interbookgo
Förening som är öppen för alla och verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet
Förening som följer barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga
Förening som systematiskt begära in registerutdrag från alla ledare som arbetar med barn
och ungdomar
Förening med ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt demokratiska principer och
med styrelse bestående av minst tre personer där ordförande samt kassör inte är samma
person
Förening med revisorn som inte samtidigt ingår i föreningens styrelse
Förening som bedriver allmännyttig ideell föreningsverksamhet större delen av året
Förening med organisationsnummer från Skatteverket

Information som förening registrerar i kommunens digitala system Interbookgo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisationsnummer från Skatteverket
Medlemsnummer från Riksidrottsförbundet (endast idrottsföreningar)
Stadgar
Mötesprotokoll från senast genomförda årsmöte
Revisionsberättelse från senast genomförda årsmöte
Resultat- och balansräkning från senast genomförda årsmöte
Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Faktureringsadress
Bankuppgifter
Kontaktuppgifter
Medlemsförteckning
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Förening som är nybildad registrerar även mötesprotokoll från bildandemötet i kommunens digitala
system Interbookgo innan stöd kan sökas.
Stödberättigad privatperson är en person som uppfyller följande kriterier är privatperson skriven och
boende i Burlövs kommun
Förutsättningar för att erhålla stöd är att föreningen eller privatperson samverkar med kommunens
fritids- och föreningsutvecklare.
Ansökan om stöd, bokningar av subventionerade lokaler och anläggningar samt redovisning sker
digitalt i kommunens system Interbookgo.
Förening eller privatperson som beviljas stöd av Utbildnings- och kulturnämnden förbinder sig att
redovisa stödet i enlighet med bestämmelsernas anvisningar samt inom angiven tidsram för respektive stöd. Förening eller privatperson som inte redovisar beviljat stöd enligt ovan riskerar avstängning
samt att bli återbetalningsskyldig.
Beviljat stöd utbetalas endast till huvudföreningens konto som registrerats digitalt i kommunens
system Interbookgo.
Ansökan om stöd beviljas inte för verksamhet eller aktivitet som består av partipolitiskt arbete, religiöst arbete eller som uppmuntrar till bruk av våld, alkohol, narkotika, doping, tobak eller
kränkningar.
Missbruk eller lämnande av oriktiga ansökningsuppgifter kan medföra avstängning samt att
föreningen blir återbetalningsskyldig. Eventuell polisanmälan avgörs i varje enskilt fall.

Subventionerade lokaler och anläggningar
För att stärka föreningars verksamhet och bidra till ett brett utbud av kultur och fritid i hela
kommunen ges stödberättigade föreningar möjlighet att hyra och/eller boka kommunernas lokaler
till en subventionerad taxa. Vid gratis utlåning av lokal samt subventionering av hyra prioriteras
verksamhet för barn och unga i åldrarna 0–20 år, personer med funktionsvariation samt personer
65 år eller äldre.
Vid bokning av lokal Föreningar med verksamhet för 65 år äldre, personer med funktionsvariationer
och/eller verksamhet för barn och ungdomar 0-20 år i Burlöv samt politiska partier i Burlövs kommunfullmäktige är de första två timmarna avgiftsfria därefter utgår fastställd subventionerad avgift
per påbörjad heltimme. Bokning av subventionerade lokaler sker digitalt i kommunens system
Interbookgo.
Stödberättigade föreningar kan efter överenskommelse med kommunen få tillgång till en egen exklusiv 24-timmars lokal till subventionerad hyra. Alla föreningar med tillgång till egen lokal ska ha ett
skriftligt hyresavtal med Kultur och fritid. Föreligger driftansvar på föreningen kan drifts- och hyresstöd sökas
Alla hyresavtal revideras regelbundet för att säkerställa att stödet går till rätt verksamhet och följer
intentionen i kommunens Kultur- och fritidsstrategi. Taxor och avgifter fastställs årligen av
Utbildnings- och kulturnämnden.
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Stöd i Burlövs kommun
Aktivitetsstöd
I enlighet med Burlövs kommuns strategi för Kultur och fritid ska kultur- och fritidslivet i kommunen
präglas av både bredd och spets samt erbjuda variation och flexibilitet. Syftet med aktivitetsstödet
är att stödja föreningslivets samhällsnyttiga arbete samt det ideella arbete som utförs i föreningar.
Men också att främja föreningars verksamhet och därigenom bidra till att barn och ungdomar lär sig
att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer och etik och moral i en ledarledd verksamhetsform.
Stödet består av ett deltagarrstöd och två ledarstöd. Ledarstöd, grund samt Ledarstöd, utbildning
kan kombineras i ansökan vid en och samma aktivitet.
Vilka kan söka Aktivitetsstöd?
Förutsatt att kriterierna för Stödberättigad förening uppfylls kan nedan föreningar eller
organisationer söka stödet:
➢ Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet
Ansökan
Ansökan av aktivitetsstöd sker digitalt i kommunens system Interbookgo innan den 25 februari varje
år och baseras på hela föregående års aktiviteter. Redovisning sker i Interbookgo.
Hur görs bedömningen?
Bedömning av ansökan baseras på följande delar:
•
•
•
•
•

Antal deltagare med funktionsvariation vid aktivitet föregående verksamhetsår
Antal deltagare 65 år eller äldre vid aktivitet föregående verksamhetsår
Antal deltagare 0–20 år vid aktivitet föregående verksamhetsår (för åldern 0-6 ska syftet
med aktiviteten redovisas)
Antal ledare 15 år eller äldre vid aktivitet utan utbildning
Antal ledare 15 år eller äldre vid aktivitet med utbildning

Godkänd utbildning innefattar ledarutbildning som arrangeras av SISU-idrottsutbildarna, specialidrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet eller ledarutbildning som erbjuds av eller i samverkan med Burlövs kommun.

Verksamhetsstöd
I enlighet med Burlövs kommuns strategi för Kultur och fritid ska kultur- och fritidslivet i kommunen
präglas av både bredd och spets samt erbjuda variation och flexibilitet. Verksamhetsstödet till föreningar ska skapa förutsättningar för att kunna erbjuda ett rikt och brett utbud där även smalare kulturyttringar, idrotter och verksamheter får ta plats. Syftet med stödet är att öka invånarnas
möjligheter att delta i, bidra till och ta del av kultur- och fritidslivet i kommunen. Särskilt prioriterat
är att föreningarna som tar del av stödet arbetar för att tillgängligheten till ett meningsfullt kulturoch fritidsutbud inte hindras av geografiska avstånd, socioekonomiska villkor, könsidentitet eller
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könsuttryck, etniskt ursprung, politisk övertygelse, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
Vilka kan söka verksamhetsstöd?
Förutsatt att kriterierna för Stödberättigad förening uppfylls kan nedan föreningar eller
organisationer söka stödet:
➢ Föreningar med verksamhet och som ej är medlemmar i Riksidrottsförbundet
Ansökan
Ansökan av Verksamhetsstöd sker digitalt i kommunens system Interbookgo innan den 25 mars varje
år. Redovisning sker i Interbookgo inom angiven tidsram och innan ny ansökan beviljas.
Hur görs bedömningen?
Bedömning av ansökan baseras på följande delar:
•
•

Hur stor verksamhet föreningen bedriver och hur många kommuninvånare föreningen når
Hur föreningens verksamhet och aktiviteter stämmer överens med valda inriktningarna
formulerade under fokusområdena delaktighet och medskapande, innanförskap och
tillgänglighet samt bredd och spets

Drifts- och hyresstöd
Syftet med drift- och hyresstödet är att stärka föreningars verksamhet och bidra till ett brett utbud
av kultur och fritid i hela kommunen. Förutsatt att kriterierna för stödberättigad förening uppfylls
erbjuds stödet till föreningar eller organisationer som äger eller långtidshyr en lokal eller anläggning
samt där driftansvaret ligger hos föreningen. För långtidshyra ska ett avtal finnas. I de fall avtalet är
mellan förening och Burlövs kommun reglerar avtalet vilken yta det gäller, storlek, möjligheter till
ändringar i lokalen eller på tomten och vilken typ av stöd som beviljats.
Vilka kan söka Drifts- och hyresstöd?
Förutsatt att kriterierna för stödberättigad förening uppfylls kan nedan föreningar eller
organisationer söka stödet:
➢ Föreningar med verksamhet i lokal och/eller anläggning i Burlövs kommun
➢ Förening som driftar en kommunal anläggning och har avtal med Burlövs kommun
➢ Föreningar med barn och ungdomsverksamhet eller verksamhet för personer med funktionsvariation och/eller personer över 65 år.
Ansökan
Ansökan av Drift- och hyresstöd sker digitalt i kommunens system Interbookgo innan den 25 mars
varje år.
Ansökan beviljas för kostnader för drift, hyra, värme, vatten och el. Förening kan ansöka om maxbelopp om 75 % av ovan kostnader.
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Ansökan beviljas inte för lokalkostnader för hyra av idrottslokaler eller kommunalt ägd klubblokal
med redan subventionerad hyra eller timtaxa, lokalkostnader i samband med arrangemang där besökare betalar entréavgift eller där det förekommer ekonomiska vinstintressen exempelvis bingo,
loppmarknad, försäljning eller liknande, lokalkostnader i annan kommuns anläggning
Hur görs bedömningen?
Stödet fördelas mellan de ansökande föreningarna och bedömning av ansökan baseras på redovisning av nedanstående anläggningar/lokaler per kvadratmeter.
Föreningsägd klubblokal (samlingsrum, kök och kontor)
Föreningsägd/drift av inomhusanläggning- uppvärmd (tennishall, träningslokal)
Föreningsägd/drift av inomhusanläggning- ouppvärmd (ridhus, stall, loge)
Drift av utomhusanläggning (paddock, utomhusbanor tennis, utegym)
Drift av kringytor utomhus (trädgård, kanter, häck, hage, golfgreen)

Projekt- och utvecklingsstöd
Burlövs kommuns vill med projekt- och utvecklingsstödet främja uppkomsten av nya uttrycksformer,
aktiviteter och sätt att organisera sig. Syftet med Projekt- och utvecklingsstöd är att utgå från
Burlövsbornas behov och möjliggöra delaktighet, eget utövande och förverkligande av idéer.
Prioriterad målgrupp är att barn och unga och tanken är att stödet ska bidra till målgruppens
möjlighet att uttrycka sina åsikter, skapa aktiviteter och evenemang samt påverka
samhällsutvecklingen.
Stödet kan även sökas i syfte att utveckla föreningens ledare, verksamhetsplanering eller öka
medlemsantalet samt till speciella event eller arrangemang som inte har vinstsyfte och/eller betalar
pengar till företag att utföra eventet helt eller delvis. Aktiviteten måste vara öppen för alla, rikta sig
till Burlövs kommuninvånare utan innehåll av alkohol, narkotika, doping, tobak, rasism, våld eller
kränkningar.
Medborgare som i samverkan med fritids- och föreningsutvecklaren vill starta en förening ges ett
stöd som täcker registreringskostnader samt kostnader för uppstartsutbildningar. Stödet betalas ut
under första året med maximalt 3 000 kr.
Vilka kan söka Projekt- och utvecklingsstöd?
Förutsatt att kriterierna för Stödberättigad förening eller Stödberättigad privatperson uppfylls kan
nedan föreningar, organisationer eller privatpersoner söka stödet:
➢ Samtliga föreningsformer
➢ Privatpersoner skrivna i Burlövs kommun och är 26 år eller äldre
➢ Privatpersoner skrivna i Burlövs kommun och är 13–25 år inom Ungdomsinitiativet
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Ansökan
Ansökan av Projekt- och utvecklingsstöd sker digitalt via Interbookgo innan 25 mars och 25 augusti
samt om särskilda satsningar görs och en extra omgång utlyses. Redovisning sker i Interbookgo inom
angiven tidsram och innan ny ansökan beviljas.
Hur görs bedömningen?
Bedömning av ansökan baseras på följande delar:
•
•
•

Koppling till Kultur- och fritidsstrategins fokusområden
Dialog med kommunens fritids- och föreningsutvecklare
Föreningens eller privatpersonens hantering av andra åtaganden
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