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Inledning
I det här dokumentet anges regler och riktlinjer för Bodens kommuns
föreningsstöd och stipendier. Stöden kan sökas av föreningar som är
registrerade i Bodens kommuns föreningskatalog. Stipendier kan sökas av
föreningar, privatpersoner och andra ideella sammansättningar under
utlysningsperioderna om inte annat anges i beskrivningen.
Dokumentet fungerar som ett styrdokument i kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens arbete i att stödja kultur- fritids- och idrottslivet i Bodens
kommun. Dokumentet fungerar även som information till föreningar och
medborgare som avser att söka ekonomiskt stöd. Regler och riktlinjer för
föreningsstöd och stipendier ska årligen genomgå översyn av kultur-, fritidsoch ungdomsnämnden och revideras vid behov. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har tolkningsföreträde avseende gällande detta dokument.
Syfte och riktlinjer
Bodens kommun vill genom stödet till föreningar bidra till att skapa ett rikt,
starkt och självständigt föreningsliv. Föreningar bidrar till samhällsutvecklingen inom flera områden så som integration, demokrati, kultur och folkhälsa. Genom föreningar kan olika målgrupper göra sina röster hörda och
lyfta fram frågor inom sina respektive intresseområden.
Målsättningen med föreningsstöden är att ge alla möjlighet att delta i kulturoch idrottslivet genom att skapa förutsättningar för ett brett och varierat
aktivitetsutbud i Boden. Med hjälp av stöden skapas förutsättningar för ett
gott föreningsklimat där organisering i föreningsform gynnas och demokratiska och jämställda principer tillämpas.
Kommunens stöd riktar sig i första hand till föreningar som gynnar barn och
ungdomar i åldern 7 - 25 år samt personer med funktionsnedsättningar.
Generella krav och förutsättningar
För att kunna söka Bodens kommuns föreningsstöd så måste föreningen vara
registrerad i Bodens kommuns föreningsportal. Registrerade föreningar
erbjuds även att boka lokaler till föreningstaxa och få information och
inbjudningar till utbildningar, seminarier, dialogmöten med mera som riktas
till föreningar i Boden. Anmälan till föreningsportalen görs via e-tjänst eller
anvisad blankett på www.boden.se.
Villkor
För att få registrera sig i föreningsportalen så ska föreningen:
•

ha sitt säte i Boden och bedriva sin huvudsakliga verksamhet i
kommunen.

•

vara ideell och öppen för alla, uppbyggd och fungera enligt
vedertagna demokratiska principer, ha antagit stadgar, ha en styrelse
samt en fastställd medlemsavgift.

•

ha ett medlemsregister där medlemmars namn, adress och födelseår
framgår (födelseår är undantag vid t.ex. familjemedlemskap).
Föreningen ska kunna styrka medlemmarnas medlemskap genom
medlemsavgift eller via allmänna bestämmelser. Varje medlem ska
ha kännedom om sitt medlemskap.
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Verksamheten ska bedrivas i en trygg och säker miljö. Detta innebär en
nolltolerans mot mobbning, diskriminering samt alkohol, narkotika, dopning
och tobak (ANDTS). Föreningen ska även bedriva och kunna uppvisa ett
förebyggande arbete mot ANDTS-relaterad ohälsa bland sina medlemmar.
Föreningar har ett ansvar att se till att personer som har en ledarroll i
föreningen har ett godkänt utdrag ur belastningsregister för att säkerställa
säkerheten för barn och unga.
Följande handlingar ska bifogas med nyregistrering:
• Stadgar
• Årsmöteshandlingar: Årsmötesprotokoll, verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse, budget
Om en förening som redan är registrerad i Bodens kommuns föreningsportal
gör en större förändring av verksamheten, ändrar inriktning eller uppdaterar
sina stadgar ska detta anmälas till föreningsservice via e-tjänst eller anvisad
blankett på www.boden.se.
Föreningar som ej är stödberättigade

Föreningar som avvisar personer till följd av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är ej behöriga att registrera
sig eller söka stöd från Bodens kommun. Följande föreningskategorier är ej
stödberättigade enligt regler och riktlinjer:
•

Politiska organisationer/föreningar

•

Ekonomiska föreningar med vinstdrivande syfte

•

Föreningar som ej är ideella eller bedriver till övervägande del
kommersiell verksamhet,

•

Stödföreningar (supporterklubbar och liknande) och elevföreningar,

•

Religiösa organisationer och föreningar, trossamfund och
föreningar/organisationer med särintressen.

Avstängning

Föreningar som inte uppfyller villkoren för föreningsportalen eller som
bedöms medvetet lämna in felaktiga uppgifter vid registrering kommer nekas
registrering. Om föreningen redan är registrerad men har ändrat sin verksamhet i den mån att den inte längre uppfyller villkoren för registrering kan
dessa komma att stängas av från föreningsportalen. Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden fattar beslut om avstängning från föreningsportalen.
Föreningar som blivit avstängda från föreningsportalen kan ej beviljas stöd
och föreningar som redan erhållit stöd kan komma att krävas på återbetalning. Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen kommer löpande att genomföra stickprovskontroller på föreningarna i föreningsportalen.
Föreningar som medvetet lämnat in felaktiga uppgifter i samband med
ansökan om något av Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens föreningsstöd
eller vid stickprovskontroll inte uppfyller angivna villkor kan komma att
nekas eller bli återbetalningsskyldiga av bidrag.
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Föreningsstöd
Kommunala stöd kan lämnas av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden till
ideella föreningar och organisationer som är registrerade i kommunens
föreningsportal. Ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag
handläggs ej. Ansökningar där föreningen blivit beviljade stöd för samma
ändamål från annan kommunalförvaltning eller bolag beviljas ej. Om
kommunen har en begäran om återbetalning av stöd från förening kan den
regleras innan beviljat stöd betalas ut. Ansökningar om stöd sker digitalt via
e-tjänst eller anvisad blankett om inte annat anges i beskrivningen.
Föreningar som söker bidrag ska årligen skicka in eller ladda upp årsmöteshandlingar till kommunen (årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, budget,
verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning).
Ansökningsdatum

Kan sökas hela året
• Stöd till kulturarrangemang
•

Stöd för deltagande i USM, JSM, LILLA VM och NIF idrottsläger

•

Stöd till föreningsjubileum

•

Snabba Cash

•

Övriga föreningsstöd

25 februari & 25 augusti
• Lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomsaktiviteter
•

Lokalt aktivitetsstöd för föreningar med personer med
funktionsnedsättningar

•

Aktivitetsstöd till pensionärsföreningar

31 mars
• Stöd till studieförbund
•

Driftstöd till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i glesbygd

•

Driftstöd till föreningsägda anläggningar

•

Hyresstöd till aktivitetslokaler

30 september
• Driftstöd till föreningsdrivna badplatser
31 oktober
• Årligt kulturverksamhetsstöd (redovisning 31 mars året efter)
• Verksamhetsstöd riktat till föreningar för barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar (redovisning 31 mars året efter)
• Bidrag till skoterleder (dialogmöte – utskick av kallelse)
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Kulturstöd
Här nedan kan du läsa en kort sammanfattning om Kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens olika kulturstöd.
Årligt kulturverksamhetsstöd
Stödet riktar sig till både arrangerande och producerande föreningar som har
en omfattande och regelbunden kulturverksamhet i Boden. Stödet söks
senast den 31 oktober och betalas ut i förskott för det kommande
verksamhetsåret. Redovisning skickas in den 31 mars nästföljande år.
Kulturarrangemangsstöd
Stödet riktar sig till föreningar som vill genomföra en kulturell aktivitet eller
ett kulturarrangemang i Boden. Föreningen kan skicka in sin ansökan när
som helst under året. Arrangemanget redovisas senast sex veckor efter
genomförandet för utbetalning av stöd. Bidraget kan även betalas ut i
förskott efter prövning av arrangemangets budget.
Stöd till studieförbund
Stödet riktar sig till de tio studieförbunden som erhåller stöd från
Folkbildningsrådet och som har verksamhet i Boden. Stödet söks senast den
31 mars och fördelas utifrån inrapporterade studietimmar enligt kommunsammandraget.
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1.1 Årligt kulturverksamhetsstöd
Kulturverksamhetsstödet uppgår till 1 000 000 kronor.
Varför finns stödet?
Syftet med kulturverksamhetsstödet är att skapa förutsättningar för ett
långsiktigt och hållbart kulturliv i Bodens kommun. Stödet ska stimulera
till kulturaktiviteter med aktivt deltagande och medskapande, stimulera till
nytänkande, utveckling och samverkan och bidra till ett brett och rikt
kulturutbud i Bodens kommun.
Vem kan söka?
Kulturföreningar som bedriver en omfattande och regelbunden kulturverksamhet kontinuerligt över tid. Föreningen kan bland annat vara en arrangerande förening, kulturminnesvårdande förening, en producerande förening
eller annan typ av förening vars verksamhet bidrar till kulturlivet i Boden.
Vad kan föreningen få bidrag för?
Kulturföreningens basverksamhet. Stöd beviljas ej till materialkostnader för
produktion/utgivning av specifika medier med kommersiellt syfte för vidare
spridning. Stödet fördelas i en handläggnings-process av inkomna ansökningar där följande kriterier kan komma att påverka bidragets storlek:
•

Verksamhetens omfattning
och utvecklingspotential

•

I vilken mån verksamheten
är långsiktig, unik och av
hög kvalité

•

Om verksamheten förmedlar
ett kulturarv

•

Om verksamheten uppfyller
ett utpekat behov

•

Om verksamheten bidrar till
mångfalden av kulturyttringar

•

Om verksamheten riktar sig
till barn och ungdomar

•

Ekonomiska eller kulturella
samarbeten

Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 31 oktober för kommande verksamhetsår. Preliminär verksamhetsplan, preliminär budget, senast antagna årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse ska bifogas med ansökan. Om
föreningen beviljats kulturverksamhetsstöd året innan ska redovisning ha
skickats in innan ny ansökan kan behandlas.
Åtaganden vid beviljat bidrag
Föreningen ska meddela Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen när och
var publik verksamhet äger rum. I kommunikation kring verksamheten ska
föreningen ange att stöd har beviljats av Bodens kommun enligt avdelningens instruktioner (skickas ut i samband med beslut).
Återredovisning
Föreningar som beviljats stöd skickar in redovisning senast den 31 mars året
efter. Samtliga föreningar ska vid begäran kunna styrka intäkter och kostnader genom verifikat och kvitton. Om verksamhet eller del av verksamhet
ej kunnat genomföras kan föreningen bli återbetalningsskyldig.
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1.2 Stöd till Kulturarrangemang
Kulturarrangemangsstödet uppgår till 600 000 kronor.
Varför finns stödet?
Syftet med kulturarrangemangsstödet är att stötta föreningar som vill
genomföra utåtriktade kulturarrangemang eller kulturaktiviteter i Boden.
Vem kan söka?
Föreningar registrerade i Bodens kommun Föreningsportal. Utomstående
ideella föreningar kan beviljas stöd vid samarrangemang tillsammans med
förening/föreningar registrerade i Boden.
Vad kan föreningen få bidrag för?
Offentlig kulturell aktivitet eller ett kulturarrangemang som ska genomföras
i Boden. Arrangemanget ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten att
besöka (inte enbart för begränsad grupp, exempelvis medlemmar). Arrangemangsstöd kan ej beviljas för aktivitet som redan beviljats stöd eller som
utgör del av föreningens ordinarie verksamhet, exempelvis en avslutning.
Arrangemangsstöd upp till 10 000 kronor kan sökas för arrangemangets eller
aktivitetens totala omkostnad. För ansökningar där ansökt belopp överstiger
10 000 kronor kan stöd beviljas upp till 75% av arrangemangets totala omkostnad, dock max 65 000 kronor. Vid högre ansökningsbelopp behandlas
ansökan i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Förening får räkna med
ideellt arbete till belopp av 220 kr/timme som medfinansiering/egen insats.
Ideellt arbete ligger därför inte med som en kostnad i budgeten. Det måste
finnas minst lika mycket faktiska kostnader (t.ex. kontanta utgifter) i ett
ideellt projekt som det finns ideell tid.
Om arrangemanget beviljats stöd av Bodens kommun ska detta framgå i
marknadsföringen av arrangemanget enligt avdelningens instruktioner som
finns att läsa på sidan Marknadsföring & affischering på boden.se/foreningar
Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten i god tid innan arrangemangets genomförande. I ansökan ska beskrivning av det planerade arrangemanget, budget
med förväntade kostnader och intäkter och verksamhetsplan för aktuellt
verksamhetsår bifogas.
Redovisning och utbetalning
Redovisning av stöd ska ske via Föreningsportalen senast sex veckor efter att
arrangemanget har avslutats. Efter godkänd redovisning betalas stödet ut.
Bidraget kan även betalas ut i förskott efter prövning av arrangemangets
budget. Om redovisning, efter utbetalat bidrag, skiljer sig mycket från ursprunglig ansökan kan föreningen komma att bli återbetalningsskyldig av
hela eller del av bidragsbeloppet.
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1.3 Stöd till Studieförbund
Verksamhetsstödet till studieförbund uppgår till 450 000 kronor.
Varför finns stödet?
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden vill med verksamhetsstödet stötta
Studieförbunden med deras samhällsviktiga uppdrag och arbete med det
lokala kultur- och bildningsarbetet. Genom verksamheterna skapar studieförbunden jobb, utbildar och stöttar människor i breddandet av sina
kunskaper både i arbets- och privatlivet. Aktiviteterna som genomförs
främjar även målgrupper som inte alltid prioriteras i andra sammanhang och
bidrar till integration i Bodens kommun.
Vem kan söka?
Studieförbund som erhåller statlig finansiering, det vill säga de tio studieförbundet som erhåller stöd från folkbildningsrådet och SISU.
För vad kan man söka?
Stödet fördelas baserat på inrapporterade studietimmar enligt kommunsammandragen.
Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 31 mars. För att ansökan ska
behandlas måste organisationen uppfylla ovanstående krav och ansökan
måste vara fullständig. Kommunsammandrag, verksamhetsberättelse och
senast antagna årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll ska bifogas.
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Stöd till föreningar för unga, seniorer och personer
med funktionsnedsättningar
Här nedan kan du läsa en kort sammanfattning om kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens olika stöd till föreningar för barn och ungdomar, seniorer
och personer med funktionsnedsättningar.
Lokalt aktivitetsstöd
Stödet riktar sig till föreningar som har verksamhet för medlemmar i åldern
7-25 år samt för personer med funktionsnedsättning. Stödet kan sökas två
gånger per år den 25 februari och den 25 augusti och fördelas utifrån antal
aktiviteter och deltagare.
Aktivitetsstöd till föreningar för personer med funktionsnedsättningar
Stödet riktar sig till föreningar för personer med funktionsnedsättningar som
genomför aktiviteter för sina medlemmar. Stödet kan sökas två gånger per år
den 25 februari och den 25 augusti. Stödet delas ut i form av ett grundbidrag
samt antal aktiviteter och deltagare.
Aktivitetsstöd till pensionärsföreningar
Stödet riktar sig till pensionärsföreningar som genomför aktiviteter för sina
medlemmar i Bodens kommun. Stödet söks senast den 25 februari och
augusti och fördelas utifrån antal aktiviteter.
Stöd för deltagande i USM/JSM/Lilla VM och NIF ungdomsläger
Stödet riktar sig till föreningar som har haft deltagare i antingen USM, JSM,
Lilla VM eller NIF-ungdomsläger. Stödet kan sökas löpande, men senast två
månader efter genomfört deltagande i något av arrangemangen. Stödet delas
ut baserat på reseavstånd i kilometer per antal deltagare. Stödet kan inte
överstiga föreningens redovisade kostnad för resan.
Verksamhetsstöd riktat till föreningar för personer med
funktionsnedsättning
Stödet riktar sig till föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar
med funktionsnedsättningar. Stödet söks senast den 31 oktober för det
nästkommande verksamhetsåret.
Snabba Cash
Stödet riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år som vill genomföra ett
arrangemang eller projekt i Boden. Stödet kan inte sökas av föreningar eller
organisationer, utan kan endast sökas av ungdomar som vill genomföra en
aktivitet som riktar sig till ungdomar. Ansökan kan skickas in när som helst
under året.

Sida

10 (28)

Bodens kommun

Regler och Riktlinjer för
föreningsstöd och stipendier 2022

Referens

2021/104

1.4 Lokalt aktivitetsstöd
Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens lokala aktivitetsstöd uppgår till
900 000 kronor.
Varför finns stödet?
Bodens kommun vill främja föreningars verksamhet för barn och ungdomar
samt för personer med funktionsnedsättning.
Vem kan söka?
Föreningar som anordnar aktiviteter för medlemmar/deltagare i åldersintervallet 7 – 25 år och/eller för personer med funktionsnedsättning. Om föreningens huvudsakliga målgrupp är personer med funktionsnedsättningar
hänvisas dessa till aktivitetsstödet för personer med funktionsnedsättningar
Vad kan föreningen få bidrag för?
Aktivitetsstöd kan lämnas till förening som ordnat sammankomster för
deltagare i åldersintervallet 7 – 25 år och/eller för personer med funktionsnedsättning (oavsett ålder) i ledarledd verksamhet. Ledare ska vara 13 år
eller äldre, dock måste minst en ansvarig minst 18 år eller äldre finnas på
plats. Sammankomsten ska ha varat minst 60 minuter för minst 3 deltagare.
Sammankomsten ska ha ledarledd start samt avslut med t.ex. dragning av
närvarande medlemmar. Stöd kan erhållas för max 30 deltagare per tillfälle
och dygn. Fördelning av bidraget sker baserat på inrapporterade aktiviteter
och deltagare enligt följande modell:
Stöd per aktivitet, ungdomar 7-25 år
Stöd per aktivitet, personer med funktionsnedsättning

5 kr
12 kr

Kontroll av inrapporterade aktiviteter sker dels av SISU och av kultur-,
fritids och ungdomsavdelningen. Om LOK-bidrag efter handläggning
underskrider belopp under 500 kronor ackumuleras samtliga bidrag t.o.m.
årsskiftet.
Hur söker jag?
Det lokala aktivitetsstödet söks per termin i efterskott. Sista ansökningsdatum för höstterminens lokala aktivitetsstöd är 25 februari och för vårterminens aktiviteter är 25 augusti sista ansökningsdag. Ansökan skickas via
e-tjänsten.
Föreningar som söker aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet via
IdrottOnline ska ha godkänt kommunens användning av kommunfilen innan
ansökan skickas in. Föreningar som inte är anslutna till RF ska ha rapporterat
in aktivitetstillfällen via Föreningsportalen. Kommunen kan begära en
sammanställning av aktiviteter, deltagare och aktivitetskort. Senast antagna
årsmöteshandlingar, årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse ska
bifogas/finnas med i ansökan.
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1.5

Aktivitetsstöd till föreningar för personer med
funktionsnedsättning
Aktivitetsstödet till föreningar för personer med funktionsnedsättning uppgår
till 220 000 kr.
Varför finns stödet?
Bodens kommun vill främja föreningar för personer med
funktionsnedsättningar då dessa utgör en viktig del i aktiverandet av och
höjandet av livskvalitén hos sina målgrupper.
Vem kan söka?
Föreningar som är anslutna till eller som har merparten av sina medlemmar
anslutna till Handikappförbunden (HSO) genom något av medlemsförbunden eller föreningar som är anslutna till Norrbottens Parasportförbund.
Vad kan föreningen få bidrag för?
Aktivitetsstöd kan lämnas till förening som ordnat sammankomster för
deltagare/medlemmar inom målgruppen. Medlemmarna ska vara folkbokförda i Bodens kommun. Aktiviteten ska ha varat i minst 60 minuter för
minst 3 deltagare för att vara bidragsberättigad. Sammankomsten ska ha
ledarledd start samt avslut med t.ex. dragning av närvarande medlemmar.
Ledare ska vara 13 år eller äldre, dock måste minst en ansvarig minst 18 år
eller äldre finnas på plats. Stöd kan erhållas för max 30 deltagare per tillfälle
och dygn. Aktiviteten ska vara ledarledd och genomföras i föreningens regi.
Fördelning av anslaget sker baserat på inrapporterade aktiviteter och
deltagare enligt följande modell:
Grundstöd
Stöd per medlem
Stöd per aktivitet

1 000 kr
6 kr
12 kr

Om LOK-bidrag efter handläggning underskrider belopp under 500 kronor
ackumuleras samtliga bidrag t.o.m. årsskiftet.
Hur söker jag?
Aktivitetsstödet söks per termin i efterskott. Sista ansökningsdatum för höstterminens lokala aktivitetsstöd är 25 februari och för vårterminens aktiviteter
är 25 augusti sista ansökningsdag.
Föreningar som söker aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet via
IdrottOnline ska ha godkänt kommunens användning av kommunfilen innan
ansökan skickas in. Föreningar som inte är anslutna till RF ska ha rapporterat
in aktivitetstillfällen via Föreningsportalen. Kommunen kan begära en sammanställning av aktiviteter, deltagare och aktivitetskort. Senast antagna årsmöteshandlingar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse samt föreningens
medlemsantal per den 31/12 ska bifogas/finnas med i ansökan.
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1.6 Aktivitetsstöd till pensionärsföreningar
Aktivitetsstödet till pensionärsföreningar uppgår till 200 000 kronor.
Varför finns stödet?
Bodens kommun vill stödja pensionärsföreningarnas verksamhet som syftar
till att aktivera sin målgrupp i Bodens kommun.
Vem kan söka?
Pensionärsföreningar eller föreningar där mer än 75% av medlemmarna är
äldre än, har eller kommer fylla 65 år det innevarande året samt att föreningens syfte är att bedriva verksamhet för målgruppen. Medlemmarna ska vara
bokförda i Bodens kommun. Föreningen ska ha ett medlemsregister med
uppgifter om medlemmars namn, adress och födelseår. Föreningen ska
kunna styrka medlemmarnas medlemskap genom medlemsavgift eller
Allmänna bestämmelser. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.
Vad kan föreningen få bidrag för?
Aktivitetsstöd kan lämnas till förening som ordnat sammankomster/aktiviteter för medlemmar som fyller 65 år innevarande år eller äldre. Medlemmarna ska vara folkbokförda i Bodens kommun. Aktiviteten ska ha varit
minst 60 minuter ledarledd verksamhet för minst 3 deltagare. Stöd kan
erhållas för en aktivitet per dygn. Aktiviteten ska vara ledarledd och genomföras i föreningens regi. Bidrag utgår med en rörlig summa per aktivitet
baserat på totala antalet redovisade aktiviteter.
Hur söker jag?
Aktivitetsstödet söks per termin i efterskott. Sista ansökningsdatum för höstterminens aktivitetsstöd är 25 februari och för vårterminens aktiviteter är
25 augusti sista ansökningsdag.
Föreningar rapporterar in aktivitetstillfällen via närvarokort eller genom
Föreningsportalen för alla aktiviteter föreningen vill söka stöd för. På närvarokorten ska deltagare redovisas med namn, personnummer (exkl. fyra
sista siffror) samt om deltagare är kvinna eller man. Närvarokorten förvaras i
föreningen och behöver bara inlämnas till Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen vid eventuell kontroll. Föreningen kan även välja att använda
Föreningsportalen för närvaroregistrering.
Senast antagna årsmöteshandlingar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning ska bifogas/finnas med i ansökan.

Sida

13 (28)

Bodens kommun

Regler och Riktlinjer för
föreningsstöd och stipendier 2022

Referens

2021/104

1.7

Stöd för deltagande i USM/JSM/Lilla VM och NIF
ungdomsläger
Stödet för deltagande i USM/JSM/Lilla VM och NIF ungdomsläger uppgår
till 250 000 kr.
Varför finns stödet?
Bodens Kommun vill med stödet främja ungdomars möjlighet till att
utvecklas inom sina respektive idrotter genom att delta i arrangemangen
USM, JSM, Lilla VM och NIF ungdomsläger.
Vem kan söka?
Föreningar som har haft deltagare med i arrangemangen USM, JSM & Lilla
VM.
För föreningar som haft deltagare i NIF-distriktsläger behöver inte ansökan
göras, utan utbetalning sker efter bekräftad närvaro via NIF.
Vad kan föreningen få bidrag för?
Stödet fördelas utifrån antal deltagare, resa i kilometer (tur och retur) och
tävlingsdagar. Stöd lämnas med högst 300 kronor/deltagare och tävlingsdag,
dock för högst tio deltagare och två ledare. Tävling ska vara utanför Bodens
kommun. Om deltagarantalet är fem eller mindre lämnas stöd för en ledare.
Det sammanlagda stödet får ej överstiga redovisad kostnad.
Resa i km (tur och retur)

Stöd per deltagare

0 - 500 km

150 kr

501 - 1000 km

225 kr

1001 + km

300 kr

Hur söker jag?
Ansökan ska vara kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen tillhanda senast
två månader efter genomfört deltagande. För att ansökan ska behandlas
måste föreningen vara registrerad i föreningsportalen och ansökan måste
vara fullständig med bifogad redovisning/kvitton för sammanlagda
kostnader.
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1.8

Verksamhetsstöd till föreningar för personer med
funktionsnedsättningar
Verksamhetsstödet riktat till föreningar för personer med
funktionsnedsättning uppgår till 200 000 kronor.
Varför finns stödet?
Bodens kommun vill stimulera befintliga och nya verksamheter att nå eftersatta och nya grupper med funktionsnedsättning samt därutöver syfta till
kontinuitet och utveckling.
Vem kan söka?
Föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. För att
klassificeras som funktionsnedsatta ska merparten av verksamhetsutövarna
vara anslutna till Handikappförbunden (HSO) genom något av medlemsförbunden eller att föreningen är ansluten till Handikappförbunden (HSO)
genom något av medlems-förbunden eller till Norrbottens Parasportförbund.
Vad kan föreningen få bidrag för?
Stöd kan utgå till föreningens basverksamhet. Stödet fördelas i en
handläggningsprocess av inkomna ansökningar där följande kriterier kan
komma att påverka bidragets storlek:
•

Verksamhetens omfattning

•

Verksamhetens utvecklingspotential

•

I vilken mån verksamheten är långsiktig, unik och av hög kvalité

•

Om verksamheten riktar sig till barn och ungdomar

Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 31 oktober. Verksamhetsplan med
aktiviteter för kommande verksamhetsår, senast antagna årsmöteshandlingar,
årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse ska bifogas/finnas med i
ansökan.
Återredovisning
Föreningar som beviljats stöd lämnar in redovisning senast den 31 mars året
efter. Samtliga föreningar ska vid begäran kunna styrka intäkter och kostnader genom verifikat och kvitton. Om verksamhet eller del av verksamhet
ej kunnat genomföras kan föreningen bli återbetalningsskyldig.
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1.9 Snabba Cash
Anslaget för ungdomsstödet ”Snabba Cash” uppgår till 100 000 kronor.
Varför finns stödet?
Snabba Cash syftar till att stödja ungdomar i åldern 13–25 år som ensamma
eller i grupp vill genomföra ett arrangemang/projekt i Boden.
Vem kan söka?
Ungdomar i åldern 13–25 år. En förening eller organisation kan inte söka
stödet. Fördelning av stödet sker genom handläggning av inkomna
ansökningar. För stödet gäller följande villkor:
•

Sökt stöd kan högst uppgå till 10 000 kr

•

Arrangemanget/projektet ska genomföras i Boden

•

Arrangemanget/projektet ska rikta sig till ungdomar

•

Arrangemanget/projektet ska vara till glädje och/eller nytta på något
annat sätt för andra än de sökande

•

Arrangemanget/projektet ska följa svensk lag

•

Alla aktiviteter måste vara drogfria

Hur söker jag?
Ansökan skickas in till kfu@boden.se eller via e-tjänst.
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Lokal-, hyres-, drift- och anläggningsstöd
Här nedan kan du läsa en kort sammanfattning om Kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens olika lokal-, hyres-, drift och anläggningsstöd.
Driftstöd till bygdegårdar och samlingslokaler i glesbygd
Stödet riktar sig till föreningar som har en bygdegård eller allmän
samlingslokal i Bodens kommun som allmänheten kan hyra eller boka.
Stödet fördelas utifrån lokalens storlek samt antal nyttjandetillfällen i
lokalen. Stödet söks senast den 31 mars.
Stöd till föreningsdrivna anläggningar
Stödet riktar sig till föreningar som äger idrotts- eller fritidsanläggningar i
Boden. Bidraget fördelas utifrån ett fast bidrag till olika anläggningstyper
och ett rörligt bidrag baserat på inrapporterade aktiviteter. Stödet söks senast
den 31 mars
Hyresstöd till föreningslokaler
Stödet riktar sig till föreningar som långtidshyr en aktivitetslokal för
verksamhet för någon av målgrupperna barn och ungdomar, personer med
funktionsnedsättningar eller seniorer 65+. Stödet söks senast den 31 mars.
Stöd för föreningsdrift av badplatser
Stödet riktar sig till föreningar som driver en badplats inom Bodens
kommun. Föreningar som uppfyller kriterier sett till utrustning och material
på badplatsen erhåller ett fast bidrag. Om en hög och regelbunden
besöksfrekvens kan påvisas kan högre bidragsbelopp.
Stödet söks senast den 31 september.
Stöd för underhåll av skoterleder
Stödet riktar sig till skoterföreningar som underhåller skoterleder genom att
preparera underlaget, röja sly kring leden och i övrigt säkerställa god framkomlighet. Stödet fördelas i dialog tillsammans med övriga skoterföreningar.
Föreningen anmäler intresse till dialogmötet i samband med kallelse till
mötet.
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1.10 Driftstöd till bygdegårdar och samlingslokaler i glesbygd
Anslaget till allmänna samlingslokaler i glesbygd uppgår till 450 000
kronor. Överstiger antalet ansökningar anslaget kommer utbetalning av stöd
justeras inom ramen för anslaget.
Varför finns stödet?
Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för
kommuninvånarna på glesbygdsorter inom kommunen.
Vem kan söka?
Föreningar som har bygdegård eller allmän samlingslokal i Bodens kommun.
Bygdegårdar eller samlingslokaler ska uppfylla vissa krav för att räknas som
allmänna samt uppfylla krav avseende verksamhet:
• Lokalen ska ägas eller disponeras av föreningen och vara öppen och
tillgänglig för till exempel föreningsmöten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning, födelsedagar, högtider eller andra liknande aktiviteter. Lokalen ska vara öppen och
tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga villkor.
• Lokalen ska vara fristående, d.v.s. varken inbyggd i, eller en del av
förenings- eller klubblokal. Ytan för samlingslokal avser de uppvärmda ytor som är uthyrningsbara.
• Samlingslokalen ska vara av god standard och uppfylla gällande lagstiftning vad avser brandskydd och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.
• Föreningen ska ha kunnat påvisa minst 10 arrangemang, aktiviteter
eller bokningar av samlingslokalen under ett verksamhetsår. Med
bokning menas sammankomst som är införd i bokningsjournal och
antingen motsvaras av en hyresintäkt i redovisningen eller en offentlig aktivitet arrangerad av föreningen. Internt arbete, t ex. föreningens
egna styrelsemöten, kan inte räknas som bokning eller aktivitet.
Vad kan föreningen få bidrag för?
Föreningen kan få bidrag baserat på en fast del och en rörlig del. Fast del
baseras på lokalens kvadratmeteryta enligt nedanstående tabell:
• 1-75m2 ger 50 kr per m2
• 76-150m2 ger 40 kr per m2
• 151+m2 ger 10 kr per m2
• WC ger 100 kr styck (dock max 5 st)
Resterande del av stödet är rörligt och baseras på antalet nyttjandetillfällen.
Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast den 31 mars. Redovisning av nyttjandetillfällen i bygdegården/samlingslokalen, verksamhetsberättelse, senast
antagna samt årsmöteshandlingar ska bifogas/finnas med i ansökan. Dokumentation om samlingslokalens yta måste skickas vid första ansökningstillfället samt vid eventuell renovering av samlingslokalen.
Kontroll
Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen kommer årligen genomföra stickprovskontroller avseende inrapporterade nyttjandetillfällen.
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1.11 Stöd till föreningsdrivna anläggningar
Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens stöd till föreningsdrivna
anläggningar uppgår till 1 135 000 kronor.
Varför finns stödet?
Driftstödet är till för att ge ekonomiskt stöd till idrotts- frilufts- och motsvarande organisationer inom kommunen som har egna anläggningar. Stödet
avser att täcka del av skötsel- och driftskostnaden av den föreningsägda
anläggningen.
Vem kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar som äger en idrotts-, frilufts- eller idrottsanläggning i Bodens kommun. Endast föreningen som äger och driver anläggningen kan söka bidraget. Om ansvaret är delat med annan part ansvarar
föreningen att fördela vidare bidraget enligt avtal.
Fördelning
Stödet fördelas utifrån en fast del beroende på anläggningstyp och en rörlig
del baserat på inrapporterade aktiviteter. Nedan anges summa per stödberättigad anläggning.
Motionsspår med belysning
Motionsspår utan belysning

5 000 kr/km
2 000 kr/km

Motionsspår definieras som sträcka iordningsställd specifikt för motionsutövande, så som promenader, löpning och längdskidåkning. För att klassas
som motionsspår ska spåret ha ett lämpligt underlag så som bark eller liknande. Stödet för motionsspår kan dock max uppgå till totalt 50 000 kr för
belysta motionsspår och 20 000 kr för motionsspår utan belysning. För att
föreningen ska kunna erhålla stöd för elbelyst motionsspår så ska föreningen
äga el-abonnemanget.
Konstgräsplan
Gräsplan, 11-manna
Gräsplan, 7-manna

10 000 kr /plan
7 000 kr /plan
3 500 kr /plan

Med fotbollsplan avses en yta som är iordningställd och godkänd för matchspel i fotboll. Endast ett stöd per yta utgår, det vill säga att för en yta som
innehåller både en 11-manna plan och en eller flera 7-manna planer utgår
endast stöd för 11-manna planen.
Omklädningsbyggnad med dusch
Omklädningsbyggnad utan dusch

5 000 kr /byggnad
2 500 kr /byggnad

Med omklädningsbyggnad avses byggnad som är avsedd för ombyte. Stödet
erhålls per byggnad och inte per omklädningsrum
Isbana, elbelyst större eller med sarg
Isbana, mindre minst 200 m2

7 000 kr /en plan
2 000 kr /en plan

Med isbana avses spolad och underhållen yta avsedd för skridskoåkning.
Tennisbana, asfalt
Golfbana, ordinarie bana
Ridplan med belysning

1 000 kr/bana
2 000 kr per hål
3 kr/m2 en plan
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För anläggningar som faller utanför de fastställda stöden görs särskild
prövning av den fasta stödnivån. För att en anläggning ska kunna bli
stödberättigad ska den vara iordningsställd för ändamålet och vara godkänd
för verksamheten av förbund eller myndighet. Exempel på anläggningar som
kan bli särskilt prövade är:
•

Ridanläggning

•

Motoranläggning

•

Friluftsanläggning

•

Hundsportsanläggning

•

Slöjdlokal

•

Lägeranläggning

Rörlig del av stödet
Utöver den fasta delen av stödet fördelas kvarvarande anslag baserat på
redovisade deltagartillfällen föregående verksamhetsår.
Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 31 mars. Redovisning/kvitton för
uppgivna kostnader, redovisade deltagartillfällen från föregående verksamhetsår, senast antagna årsmöteshandlingar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse ska bifogas/finnas med i ansökan.
Kontroll
Årligen kommer kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen kontrollera tre
anläggningar, där avstämning mot sökt stöd kommer genomföras.
Anläggningens skick kommer också att kontrolleras för att säkerställa att
anläggningen är säker.
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1.12 Hyresstöd till aktivitetslokaler
Hyresstödet uppgår till 450 000 kr. Överstiger antalet ansökningar anslaget
kommer utbetalning av stöd justeras inom ramen för anslaget.
Varför finns stödet?
Stödet är avsett att bidra till att tillgodose föreningarnas behov av
aktivitetslokaler för barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet för personer
med funktionsnedsättningar samt verksamhet för pensionärer.
Vem kan söka?
Föreningar som hyr en aktivitetslokal och har verksamhet för barn och
ungdomar, verksamhet för personer med funktionsnedsättningar eller
verksamhet för pensionärer. Med aktivitetslokal avses lokal avsedd för
aktiviteter. För kansli-, mötes- och kontorslokaler utbetalas inget hyresstöd.
För att föreningen ska beviljas hyresstöd gäller följande villkor:
•

Lokalen ska vara förhyrd, vara belägen i Bodens kommun och inte
subventioneras av Bodens kommun eller dess kommunala bolag

•

Hyresstöd utgår endast till en hyresgäst per lokal. Om lokal delas
med annan förening/hyresgäst med verksamhet för icke stödgrundad
målgrupp kan stöd endast ges till del av lokal som täcker stödgrundad
målgrupps verksamhet.

•

Som hyrd lokal räknas ej hyra av tider i kommunala anläggningar
eller enstaka lokalhyrestillfällen för t.ex. arrangemang

Nedanstående kriterier gäller för att förening ska kunna klassas tillhörande
stödgrundad verksamhet. Undantag för krav om inrapporterade
deltagartillfällen kan ges till nybildad förening som på annat sätt kan påvisa
att de haft aktiviteter för målgruppen. Oavsett procentuell nivå så kan
hyresstödet aldrig överstiga 65 000 kr.
Föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta = 75% av hyra
Föreningen eller merparten av föreningens medlemmar ska vara ansluten till
Funktionsrätt Sverige (f.d. HSO) genom något av medlemsförbunden eller
föreningar som är anslutna till Norrbottens Parasportförbund.
Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar = 65% av hyra
Minst 30 deltagartillfällen för lokalt aktivitetsstöd ska ha rapporterats för
målgruppen i aktivitetslokalen under föregående verksamhetsår.
Föreningar med verksamhet för pensionärer = 50% av hyra
Minst 30 deltagartillfällen för lokalt aktivitetsstöd ska ha rapporterats för
målgruppen i aktivitetslokalen under föregående verksamhetsår.
Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 31 mars. Hyreskontrakt, hyresavi,
senast antagna årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse ska bifogas
med ansökan. Som godkänd kostnad avses hyror, sluträkning för vatten- och
elavgifter samt sophämtning.
Kontroll
Årligen kommer kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen kontrollera tre
lokaler, där avstämning mot sökt stöd kommer genomföras. Lokalens skick
kommer också att kontrolleras för att säkerställa att den är säker.
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1.13 Stöd för föreningsdrift av badplatser
Anslaget för föreningsdrift av badplatser uppgår till 80 000 kronor.
Varför finns stödet?
Bodens kommun vill säkerställa att badplatserna är säkra enligt myndigheten
samhällsskydd och beredskaps (MSB) material, ändamålsenliga och erbjuder
besökarna en trevlig badmiljö.
Vem kan söka?
Föreningar som driver en badplats inom Bodens kommun.
Fördelning
Föreningar som uppfyller nedanstående krav/kriterier på utrustning och
material på badplatsen kan erhålla ett årligt bidrag på 3 000 kronor.
•

Livräddningsutrustning

•

Skyltning med kontaktuppgifter till ansvarig förening

•

Skyltning med position och larmrutiner

•

Sanitetsfaciliteter

•

Sopkärl

•

Eldplats

•

Anvisade parkeringsplatser

Om förening kan påvisa en regelbunden och hög besöksfrekvens kan högre
bidragsbelopp erhållas efter kontroll av KFU-avdelningen (upp till 10 000
kronor). Bedömning om besöksfrekvens görs av KFU i varje enskilt fall.
Hur söker jag?
Ansökan skickas in via e-tjänst senast den 30 september. Kvitton och
fakturor som styrker kostnader för underhåll av badplatsen ska bifogas.
Godkända kostnader är t.ex.: Soptömning, reparation av bryggor, säkerhet,
sanitetskostnader och dylikt. Verksamhetsberättelse och senaste årsmöteshandlingar ska bifogas/finnas med i ansökan.
Kontroll
Kontroll av minst tre badplatser kommer att genomföras av kultur-, fritidsoch ungdomsavdelningen i samverkan med räddningstjänsten. Ansvarig
förening ska utföra ett systematiskt arbete i form av underhåll av badplatsen
och egenkontroll som ska finnas dokumenterat. Återbetalning kan komma att
krävas om föreningen brister i sin skötsel av badplatsen.
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1.14 Skoterföreningar
Anslaget för stöd till skoterföreningar uppgår till 280 000 kronor. Anslaget
fördelas genom dialogmöte med skoterföreningarna verksamma inom
Bodens kommun.
Varför finns stödet?
Stödet avser att i första hand främja de huvudsakliga skoterlederna i Bodens
kommun som har anslutning till skoterleder i angränsande kommuner eller
de skoterleder som leder till vedertagna utflyktsmål.
Vem kan söka?
Skoterföreningar som underhåller en skoterled genom att preparera underlaget, röja sly kring leden och i övrigt säkerställa god framkomlighet.
Kontroll
Kontroll av delar av minst tre leder kommer att genomföras av kultur-,
fritids- och ungdomsavdelningen. Ansvarig förening ska utföra ett
systematiskt arbete i form av underhåll av respektive ledsystem.
Hur söker jag?
Föreningen anmäler sitt intresse att delta i dialogmötet genom att svara på
inbjudan som skickas ut via KFU avdelningens försorg.
Dialogmötet genomförs under november månad. För att erhålla stöd ska
föreningen finnas i Bodens kommuns föreningskatalog. Stödet betalas ut i
början på följande kalenderår.
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Övriga stöd
Här nedan kan du läsa en kort sammanfattning om kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens övriga föreningsstöd.
Stöd till föreningsjubileum
Stödet riktar sig till föreningar i Boden som avser fira 25, 50, 75 eller 100 års
jubileum. Stödet kan sökas när som helst under året.
Övriga föreningsstöd
Stödet riktar sig till föreningar med verksamhet, arrangemang, projekt eller
investering som inte inryms i regelverken för något av de andra stöden.
Prioriterade områden är om/tillbyggnation av lokal/anläggning för utökad
barn- och ungdomsverksamhet, miljöförbättringar och energisparåtgärder,
säkerhet och utrymningsvägar och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Beslut för ansökningar tas i Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Sida

24 (28)

Regler och Riktlinjer för
föreningsstöd och stipendier 2022

Bodens kommun

Referens

2021/104

1.15 Stöd till föreningsjubileum
Anslaget för stöd till föreningsjubileum uppgår till 25 000 kronor och
fördelas genom handläggning av inkomna ansökningar och kan uppgå till
nedan fastslagna stödnivåer:
År

Belopp

25 år

2 500 kr

50 år

5 000 kr

75 år

7 500 kr

100 år

10 000 kr

Varför finns stödet?
Stödet syftar till att bidra till att uppmärksamma föreningar som varit
verksamma i Bodens kommun under flertalet år.
Vem kan söka?
Föreningar i Bodens kommun som avser fira ett jubileum enligt ovanstående
tabell.
Hur söker jag?
Ansökan skickas in till kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens
föreningsservice och för att ansökan ska handläggas ska föreningen vara
registrerad i Bodens kommuns föreningskatalog.
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1.16 Övriga föreningsstöd
Anslaget för övriga föreningsstöd uppgår till 300 000 kronor. Anslaget
fördelas av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden baserat på inkomna
ansökningar eller ansökningar som inte passar in under regelverken för de
övriga anslagen men som nämnden anser ska stöttas.
Varför finns stödet?
Med det övriga föreningsstödet vill kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
stötta föreningar vas verksamhet, arrangemang, projekt eller investering som
inte inryms i regelverket för något av de anslagen, men som nämnden ändå
anser ska stöttas. Prioriterade områden för stödet är investeringar och projekt
inom områdena:
•

Om/tillbyggnation av lokal/anläggning för ökat användande av barn
och ungdomsverksamhet

•

Miljöförbättringar och energibesparingsåtgärder

•

Säkerhet och utrymningsvägar

•

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheter och arrangemang kan också erhålla stöd från anslaget om
nämnden anser att det föreligger skäl för att stötta verksamheten eller
arrangemanget.
Vem kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar registrerade i Bodens kommuns
föreningsportal.
Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten. För att ansökan ska behandlas måste föreningen vara registrerad i föreningsportalen och ansökan måste vara fullständig. Till ansökan ska en beskrivning om investeringen/verksamheten/projektet/arrangemanget samt budget/investeringskostnad bifogas. Även en
redogörelse för vilka andra kommunala stöd föreningen erhåller ska finnas
med samt beskrivning över hur investeringen/projektet ska finansieras utöver
det kommunala stödet. Förening får räkna med ideellt arbete till belopp av
220 kr/timme som medfinansiering/egen insats. Ideellt arbete ligger därför
inte med som en kostnad i budgeten. Det måste finnas minst lika mycket
faktiska kostnader (t.ex. kontanta utgifter) i ett ideellt projekt som det finns
ideell tid.
Kontroll och återredovisning
Återredovisning av beviljat stöd ska ske till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden skriftligt, vid stöd som överstiger 100 000 kr ska föreningen även
vara göra en muntlig redogörelse om nämnden begär detta. Kultur-, fritidsoch ungdomsavdelningen kommer att kontrollera alla beviljade stöd avseende arrangemang, projekt och investeringar. Investeringar som omfattar
miljöförbättringar och energibesparingsåtgärder kommer kontrolleras i samarbete med Bodens kommuns samhällsbyggnadskontor. Investeringar som
omfattar säkerhet och utrymningsvägar kommer att kontrolleras i samarbete
med Bodens kommuns räddningstjänst. För investeringsprojekt som underkänns i kontrollen kan återbetalning krävas.
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Stipendium
1.17 Kulturstipendium
§ 1 Syfte
Stipendiets ändamål är att stödja och uppmärksamma personer och kulturaktörer i Boden som gjort och/eller gör betydande insatser för kulturlivet i
Boden. Insatserna ska vara av värde för den kulturella utvecklingen i
kommunen och ingå i något av ämnesområdena: konst, konsthantverk,
design, musik, drama, film, foto, litteratur, kulturminnesvård eller annat för
den kulturella utvecklingen väsentligt område.
§ 2 Regler för stipendiet
Stipendiet kan sökas av enskild person eller kulturaktör som är folkbokförd
och verksam i Boden. Förslag kan även lämnas av en organisation, ett
företag eller av annan enskild person. I nomineringen ska det framgå vem
eller vilka som nomineras samt en motivering där skäl anges. Sista dag för
nominering av stipendiat är den 30 september.
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden utser en stipendiat utifrån inkomna
nomineringar. Vid val av stipendiat ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas och eftersträvas över tid. Stipendiebeloppet uppgår till
10 000 kronor.
1.18 Ledarstipendium
§ 1 Syfte / Varför finns stipendiet?
Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens ledarstipendium, ”Årets ledare”,
delas årligen ut till en ledare i Bodens kommun som på ett framträdande och
engagerat sätt arbetat för en bred och socialt utvecklad fritidsverksamhet
inom föreningslivet.
§ 2 Regler för stipendiet
Stipendiet kan sökas av enskild person som är folkbokförd och verksam i
Boden. Förslag kan även lämnas av en organisation, ett företag eller av
annan enskild person. I nomineringen ska det framgå vem eller vilka som
nomineras samt en motivering där skäl anges. Sista dag för nominering av
stipendiet är den 30 september.
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden utser en stipendiat utifrån inkomna nomineringar. Vid val av stipendiat ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas och eftersträvas över tid. Stipendiebeloppet uppgår till
10 000 kronor.

Sida

27 (28)

Bodens kommun

Regler och Riktlinjer för
föreningsstöd och stipendier 2022

Referens

2021/104

1.19 Eyvind Johnson-priset i litteratur
Varför finns priset?
Prisets ändamål är att utmärka ett författarskap, som juryn har funnit
tillhöra de konstnärligt intressantaste ur de två senaste årens svenska
produktion.
Regler för priset
Priset uppgår till 70 000 kr och delas ut vartannat år. Priset kan inte sökas
men är öppet för alla författare verksamma i Sverige och kan inte delas. Vid
val av pristagare ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas.
Pristagaren utses av en jury bestående av minst tre eller maximum fem
personer. Juryns medlemmar utses av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i Bodens kommun enligt följande regelverk:
•

Eyvind Johnson-sällskapet och dess Bodenavdelning föreslår en
medlem.

•

Två litteraturkritiker alternativt personer med kunskap om och
god överblick kring utgivningen av svensk litteratur.

•

En geografisk spridning eftersträvas.

•

Ingen jurymedlem får sitta längre än vid tre utdelningstillfällen.

•

Juryns arbete leds av en ordförande som är tjänsteperson i Bodens
kommun och utsedd av kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens
chef. Ordförande äger inte rösträtt när pristagare utses.

Jurymedlemmarna får inte honoreras.
______________________
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