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Riktlinjen är ett styrdokument som beskriver hur kommunen fördelar de 

kommunala bidragen till föreningar och andra aktörer i Norrköping. Riktlinjen 

innehåller beskrivningar av grunderna för kommunens stöd till föreningar, 

prioriterade områden, bidragstyper och övrigt stöd samt lokaler och 

hyressubventioner. 

Riktlinjen ersätter ”Principer för föreningsstöd, uthyrningsprinciper och hyror 

inom fritidsområdet” (KS 1995/62). 
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1. Om riktlinjen 
I riktlinjen beskrivs översiktligt utformningen av kommunens olika bidrag och 

stöd till föreningar och andra aktörer. Riktlinjen förtydligar kommunens roll och 

öppnar därmed upp för ökad samverkan mellan föreningsliv, andra aktörer och 

kommunen. Riktlinjen innehåller information om 

 Grunderna för kommunens stöd  

 Prioriterade områden 

 Bidragstyper och översiktlig beskrivning av bidragen  

 Lokaler och hyressubventioner  

 Övrigt stöd och samverkan med föreningar och andra aktörer 

 Former för uppföljning och utvärdering 

 Begrepp och förklaringar 

Bidragen och tillhörande bidragsregler är närmare beskrivna i kultur- och 

fritidsnämndens bidragsregler.  

2. Grunderna för kommunens stöd 
Kommunfullmäktige antog den 19 december 2016 ”Inriktningsdokument för 

kommunens stöd till föreningar och andra aktörer samt studieförbund” (KS 

2016/0287). I dokumentet beskrivs de grundläggande motiven för kommunens 

stöd till föreningar.  

 

För att kunna få ekonomiskt och annat stöd från Norrköpings kommun ska 

föreningar, organisationer och andra aktörer dela de värden som anges i det 

politiska inriktningsdokumentet. Det kan medföra att den sökande behöver 

redovisa hur arbetet sker för att uppnå, exempelvis ökad jämlikhet och 

jämställdhet, ett inkluderande förhållningssätt samt öppenhet i verksamheten. 

Beroende på sökt bidrag kan blanketten för ansökan innehålla särskilda villkor 

som godkänns av den sökande. 

Bidrag lämnas inte:  

 för verksamhet som strider mot intentionerna i det politiska 

inriktningsdokumentet,  

 för religiös eller politisk verksamhet, 

 om ett studieförbund får bidrag för samma verksamhet eller arrangemang, 

 för verksamhet som drivs med vinstintresse,  

 

3. Bidragsområden  
Det finns fyra prioriterade områden för kommunens stöd till föreningar. De utgår 

från inriktningsdokumentet och de aktiviteter som Norrköpings kommun, 
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föreningslivet och övriga aktörer redan utför i kommunen samt från dialogmöten 

med föreningslivet. 

De prioriterade områdena utgör generella riktlinjer för den bidragsberättigade 

verksamhet som föreningslivet och övriga aktörer bedriver i Norrköpings 

kommun. Områdena erbjuder alltså en bred ram för dem att förhålla sig till. De är 

brett skrivna för att kunna anpassa sig efter inre och yttre förändringar över tid 

samt för att synliggöra särskilt viktiga målgrupper och områden. 

 

A. Barn och unga 

Syftet med kommunens stöd är att skapa förutsättningar för verksamhet riktad till 

barn och unga. De är en särskilt viktig målgrupp att nå och ska ges möjligheter till 

ett rikt och varierat fritidsliv oavsett förutsättningar. Bidragen inom detta område 

ges för fritidsaktiviteter som oftast leds av en vuxen och där barn och unga får 

möjlighet att utöva och utvecklas i sina intressen. Det kan exempelvis vara 

aktiviteter inom kultur-, idrotts- och friluftsliv eller annan fritidsverksamhet.  

B. Ungas egen organisering 

Syftet med kommunens stöd inom detta område är att skapa möjligheter för unga i 

kommunen att organisera sig och genomföra aktiviteter. Bidragen kan ges till 

aktiviteter där unga leder unga eller vara ett stöd för att starta sådan verksamhet. 

Bidragen kan även möjliggöra möten mellan unga. Kommunens stöd ska stärka 

den lokala demokratin och ge de unga i Norrköping ett ökat inflytande över sin 

livssituation.  

C. Publik verksamhet 

Norrköping har höga ambitioner som idrottsstad och ska bli en ledande kulturstad 

och Sveriges musikhuvudstad. Syftet med kommunens stöd inom detta område är 

att möjliggöra ett rikt och varierat kultur-, fritids- och idrottsutbud riktat till 

kommunens invånare och besökare. Bidragen är avsedda för arrangemang eller 

verksamhet som är av ett publikt allmänintresse. Det är till exempel bidrag till 

kulturföreningar och andra aktörer som verkar som kulturproducenter eller 

kulturarrangörer men det kan också ges till publika idrottsarrangemang.  

barn och unga
ungas egen 
organisering 

publik 
verksamhet

demokrati och 
inkludering 
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D. Demokrati och inkludering 

Syftet med kommunens stöd inom detta område är att motverka ojämlikheter och 

främja inkludering och integration mellan grupper och individer. Det uppnås 

genom att bidragen ges till verksamhet som främjar demokrati och bidrar till lika 

rättigheter och möjligheter, oavsett förutsättningar och nuvarande livssituation. 

Det kan exempelvis vara verksamhet som bedrivs av funktionshindersföreningar, 

pensionärsföreningar och etniska föreningar men även av andra aktörer. 

Framförallt handlar det om vuxna målgrupper som bedöms behöva stöd för sin 

verksamhet.  

4. Bidragstyper 
De olika bidragen kategoriseras utifrån fyra bidragstyper: grundbidrag, 

verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag och övriga bidrag. Varje bidragstyp 

innehåller flera bidrag och till varje bidrag finns olika krav och kriterier för 

ansökan och former för uppföljning. Bidragstyperna är även kopplade till de 

prioriterade områdena för kommunalt stöd. Detta beskrivs mer utförligt i kultur- 

och fritidsnämndens bidragsregler. Bidragstyperna och dess syften presenteras i 

bilden nedan. 

 
 

5. Bidragen  

A. Barn och unga 

Grundbidrag 

Grundbidrag för barn och unga är bidrag till verksamhet riktat mot just barn och 

unga där en specifik summa ges per medlem utifrån olika åldersgrupper. 

Utvecklingsbidrag 

Utvecklingsbidrag för barn och unga ska fånga upp nya idéer för aktiviteter 

riktade till målgruppen. 

Bidragstyp:

Grundbidrag

Grundbidragen ska 
erbjuda en stabil 

grund för föreningar 
att basera sin 

verksamhet på 

Bidragstyp:

Verksamhetsbidrag

Verksamhets-
bidragen ska 

möjliggöra för ett 
rikt utbud av 
aktiviteter för 
kommunens 

invånare och dess 
besökare 

Bidragstyp:

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidragen 
ska bidra till att 

stärka utvecklingen 
hos föreningslivet 
och andra aktörer 
och underlätta för 

nya idéer och 
verksamheter 

Bidragstyp:

Övriga bidrag

Övriga bidrag ska 
möjliggöra 

uppfyllandet av 
kommunövergripande  

mål och 
nämndspecifika 
uppdrag samt 

skötsel/drift av 
anläggningar
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Övriga bidrag - Driftbidrag 

Föreningar som äger eller långtidsarrenderar sin anläggning kan ansöka om 

driftbidrag och svarar då för hela eller delar av driften. Bidraget ges utifrån en 

matris eller schablon och summorna varierar för olika anläggningstyper.  

Övriga bidrag - Anläggningsbidrag 

Föreningar som äger eller långtidsarrenderar sin anläggning kan ansöka om 

anläggningsbidrag vid om- och tillbyggnader eller reparationer.  

B. Ungas egen organisering 

Grundbidrag 

Grundbidrag för ungas egen organisering är bidrag till föreningar för och med 

unga. Bidraget utgörs av en fast summa per förening och en del utgörs av en rörlig 

summa baserad på antal bidragsberättigade medlemmar 

Utvecklingsbidrag 

Utvecklingsbidrag för ungas egen organisering ska fånga upp nya idéer för 

aktiviteter riktade till målgruppen. 

C. Publik verksamhet 

Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidrag för publik verksamhet ska skapa förutsättningar för olika 

typer av produktioner och aktiviteter i kommunen som är av ett publikt 

allmänintresse. Bidrag kan ges: 

 som ett förlustbidrag efter att en aktivitet genomförts, eller 

 som ett förhandsstöd, under produktionstiden 

Utvecklingsbidrag 

Utvecklingsbidrag för publik verksamhet inriktas på att stödja nya projekt, idéer 

och arrangemang av intresse för allmänheten. Bidraget ska: 

 

 fånga upp och stödja nya, innovativa idéer, och 

 utveckla ett rikt och varierat kulturutbud riktat till kommunens invånare 

och besökare  

D. Demokrati och inkludering 

Grundbidrag 

Grundbidrag för demokrati och inkludering består av två olika bidrag.  

 pensionärsföreningar ges en fastlagd summa per medlem samt en summa 

per förening 

 funktionshindersföreningar ges en fastlagd summa per medlem samt en 

summa per förening 
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Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidrag för demokrati och inkludering riktas till verksamhet som ökar 

inkluderingen av olika grupper i samhället. Särskild hänsyn ska tas till de olika 

förutsättningar som kan påverka individers möjlighet att delta på lika villkor. 

Utvecklingsbidrag 

Utvecklingsbidrag för demokrati och inkludering inriktas på att stödja nya projekt, 

idéer och lösningar där det innovativa ges företräde vid ansökan. Stödet ska 

möjliggöra nya innovativa arbetssätt för att nå olika målgrupper. 

Övriga bidrag – Driftbidrag 

Föreningar som äger eller långtidsarrenderar sin anläggning kan ansöka om 

driftbidrag och svarar då för hela eller delar av driften. Bidraget ges utifrån en 

matris eller schablon och summorna varierar för olika anläggningstyper.  

Övriga bidrag - Anläggningsbidrag 

Föreningar som äger eller långtidsarrenderar sin anläggning kan ansöka om 

anläggningsbidrag vid om- och tillbyggnader eller reparationer.  

 

6. Övriga bidrag och ekonomiskt stöd 
Dessa bidrag är inte sökbara i samma bemärkelse som bidragen under rubrik 5. 

Istället sker en överenskommelse i samråd med kultur- och fritidskontoret 

6.1 Uppdragsbidrag 

Uppdragsbidrag är ett bidrag som kan ges av flera nämnder till föreningar och 

andra aktörer. Syftet är att kunna genomföra verksamhetsnära uppdrag. Bidraget 

ska ges i enlighet med de olika nämndernas uppdragsplaner eller andra kommunala 

måldokument. Bidraget riktas främst mot verksamhet som kommunen vill ska 

genomföras men initiativet kan även komma från föreningar och andra aktörer. 
Intentionen ska vara att uppdragsbidrag ska kunna gälla över en längre tidsperiod men 

med årliga avstämningar. (Se även riktlinjen ”Avtal eller bidrag?”, KS 2015/0490)  

6.2 Bidrag för kommunala anläggningar 

Ett sätt att öka föreningarnas inflytande och bidra till att utbudet blir större för 

kommunmedborgarna är att föreningar ansvarar för driften av kommunala 

fritidsanläggningar.  

6.2.1 Skötselbidrag 

Skötselbidrag kan ges till föreningar som ansvarar för driften av en kommunal lokal 

eller fritidsanläggning. 
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6.3 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Ytterligare en samverkan kommunen har med föreningar och organisationer är 

Idéburet offentligt partnerskap. Det beskrivs närmare i riktlinjen ”Avtal eller 

bidrag?” 

7. Tillgång till lokaler samt hyressubventioner  
I det politiska inriktningsdokumentet för kommunens stöd till föreningar och 

andra aktörer samt studieförbund framgår att lokaler och anläggningar ska finnas 

på flera platser i kommunen och vara tillgängliga. Där framgår också att 

kommunens prioriteringar när det gäller lokaler och anläggningar ska, i första 

hand, inriktas mot att utjämna ojämlikheter i avsikt att skapa lika förutsättningar 

för alla invånare att ha en aktiv fritid. Kommunen fullgör sina åtaganden på 

följande sätt: 

7.1 Kommunens lokaler, hallar, anläggningar och mark 

Kommunen äger och förhyr lokaler, hallar, anläggningar och mark som vidare 

förhyrs ut till föreningslivet. Hyror och arrenden är subventionerade på ett sätt 

som överensstämmer med inriktningsdokumntet. Subventionerna är därmed en 

form av föreningsbidrag. Subventionens omfattning ska vara tydlig för 

hyresgästen. 

7.2 Föreningshotell 

Kommunen underlättar också föreningars och organisationers möjlighet till 

lokaler genom några föreningshotell och andra fastigheter där föreningar kan hyra 

in sig för föreningsmöten och annan verksamhet. Vilka och hur många 

föreningshotell kommunen är involverad i varierar över tid. Även 

subventionsgraden kan variera mellan de olika föreningshotellen, de olika 

målgrupperna och tidpunkter. Utgångspunkten för kommunens engagemang är de 

prioriteringar som görs utifrån inriktningsdokumentet. För närvarande omfattas  

 Idrottens hus  

 Thapperska  

 Kulturkvarteret Hallarna 

 Hemgården  

7.3 Ytterligare om externa lokaler 

Föreningar och organisationer kan på egen hand hyra lokal från tredje part. Några 

särskilda lokalbidrag för detta utgår inte.  

7.4 Uthyrning av kommunens lokaler, hallar och 
anläggningar 

Kommunens lokaler, hallar och anläggningar är tillgängliga för 

kommuninvånarna, föreningslivet och andra aktörer genom uthyrning till 

subventionerad hyra. Syftet är att göra det lätt för människor att vara aktiva. När 



  10 (12) 

  

det gäller subventioner och tilldelning av träningstider prioriteras barn och 

ungdomar i åldrarna 7 – 20 år.  

Subventionsgraden varierar mellan olika typer av anläggningar, men för varje 

anläggningstyp ska samma hyra gälla i hela kommunen. Uthyrning och 

subventionsgrad är fastställd av kultur- och fritidsnämnden.  

Anläggningarna ska utnyttjas så mycket som möjligt. Hyressättningen är flexibel 

för att fungera som ett instrument för ökad uthyrning. Hyra av anläggning till 

större publika idrottsarrangemang förhandlas fram enligt särskild 

överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och respektive förening. 

8. Övrigt stöd till föreningar och andra aktörer 
Kommunen erbjuder även annat stöd till föreningslivet och övriga aktörer förutom 

de ekonomiska. Det sker genom: 

Rådgivning 

Kommunen lotsar och tipsar om bland annat olika projekt och ansökningar. 

Arbetet byggs via dialog där föreningarnas och de övriga aktörernas positiva 

utveckling är centralt. Rådgivningen syftar exempelvis till att finna nya 

samarbeten, arbetssätt och möjligheter till extern finansiering.   

Nätverkande  

Genom att erbjuda kontaktvägar till andra aktörer i det civila samhället skapas 

möjligheter för möten mellan olika aktörer, i olika forum. Det kan i sin tur leda till 

samarbeten som på både lång och kort sikt kan utveckla befintlig verksamhet och 

även finna nya verksamhetsformer. 

Informationsspridning 

Kommunen förmedlar information om de verksamheter som bedrivs av 

kommunen, av föreningslivet och andra aktörer till det omkringliggande 

samhället. Det ska stärka föreningslivet och aktörerna samt bidra till en positiv 

utveckling för kommunen i stort.  

Kommunikation  

De verktyg som den tekniska utvecklingen i samhället erbjuder gör att kontakten 

mellan föreningsliv, övriga aktörer och kommunen kan effektiviseras, förtydligas 

och förenklas. Genom att tillhandahålla olika elektroniska verktyg ska ansökan, 

beslut och uppföljning av stöd ske på ett mer öppet och tydligt sätt. 

Samordnare/medarrangör av aktiviteter 

Kommunen finns med som en samordnande part vid arrangemang och aktiviteter 

som bedrivs av föreningslivet och andra aktörer. Det innebär att kommunen 

administrerar och stöttar större arrangemang, ensamt eller tillsammans med andra. 

Exempel på sådana arrangemang är kulturnatten och ScenGalej. 
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Värdegrund för samverkan mellan det civila samhället och 
Norrköpings kommun 

Norrköpings kommun och det civila samhället har enats kring en värdegrund för 

samverkan. Värdegrunden bygger på sex olika principer och beskriver de 

åtaganden det civila samhället och kommunen gemensamt beslutat ska gälla för 

lokal samverkan i Norrköping. Dokumentet bygger på tanken om att via dialog 

mellan två likställda parter finna gemensamma värden varpå verksamheten och 

målen för desamma i stort sedan vilar. Detta ger att kommunen och det civila 

samhället gemensamt når ett bättre resultat än om insatsen gjorts ensamt. 

9. Uppföljning och utvärdering   
En tydlig uppföljning och utvärdering är av stor vikt för att säkerställa och 

bedöma kvaliteten utifrån de kriterier som ligger till grund för bidragen. 

Uppföljning och utvärdering är också värdefull i strävan efter transparens och 

dialog mellan kommunen och föreningslivet. 

Uppföljning kan ske på ett eller flera av följande sätt: 

 Föreningarna skickar årligen in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 

revisionsberättelse och balans- och resultaträkning,   

 Ansvariga tjänstemän på kultur- och fritidskontoret för en kontinuerlig 

dialog med föreningarna samt vid behov besöker verksamheten,  

 Särskilda blanketter används, 

 Kultur- och fritidsnämnden kan vid behov ta initiativ till fördjupade 

utvärderingar. 

9.1 Vad händer om bidraget inte används på rätt sätt? 

Om det framkommer uppgifter om oklarheter när det gäller bidragets användning 

kan kultur- och fritidsnämnden tillsätta en utredning och åtgärder vidtas. Det kan 

leda till återbetalningskrav. En utredning kan också resultera i att bidrag inte 

lämnas i fortsättningen. 

10. Begrepp och förklaringar  
Där det är möjligt används begrepp och förklaringar som också används på 

nationell nivå, exempelvis av statliga myndigheter.  

Inkludering Var och en ska känna sig välkommen att delta och 

olikheter ses som en tillgång. Inkludering innebär att 

helheten ska anpassa sig till delarna (Begreppet 

används inom pedagogik och undervisning). 

 

Integration Integration handlar om att olika grupper i samhället 

möts och har ett utbyte med varandra. Integration 

förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan 

människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt 
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och samhälle. Integration medför jämlikhet och bättre 

samförstånd.  

 

Jämlikhet Alla människor har ett lika värde och ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

 

Jämställdhet Avser jämlikhet mellan könen.  

 

Organisation sammanslutning bestående av grupper eller individer 

med ett gemensamt övergripande syfte. 

 

Aktör Identifierbara individer eller grupper av individer som 

har möjlighet och makt att handla i specifika 

situationer. Aktörer kan vara: personer, organiserade 

sociala aktörer (exempelvis näringsidkare, föreningar) 

eller oorganiserade sociala aktörer (exempelvis 

”ungdomar”).  

 

Arrangemang en aktivitet riktat mot en publik där upplevelsen och 

utövandet står i centrum. Allmänheten är välkommen 

att delta som publik eller medverkande.  

 

Kulturförening föreningar inriktade på de kulturella uttrycksformerna 

såsom dans, teater och konst.  

 

Etnisk förening Etniska organisationer som arbetar med språk, kultur, 

identitet och delaktighet i samhället. För att räknas som 

etnisk förening ska minst 51 procent av medlemmarna 

ha utländsk bakgrund.  

 

Lokal Avser ett avgränsat utrymme inomhus avsett för 

föreningsverksamhet.  

 

Hallar Avser utrymmen inomhus traditionellt avsedda för 

idrotts- och motionsverksamhet. 

 

Anläggning Avser större byggnad, fastighet, byggnadskonstruktion 

riktad mot en specifik verksamhet/aktivitet. 

Exempelvis Sörsjön och Centralbadet. 

 

Tillgänglighet Utformningen av lokalen/anläggningen ger möjlighet 

att kunna delta oavsett förutsättningar. 

 

Årsmöteshandlingar årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 

revisionsrapport samt balans- och resultaträkning. 

 

Medlem Någon eller några som ingår i en förening. 
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