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Reglemente för Aktivitetsstöd för barn, unga och funktionsnedsatta
Dnr KFN18/20-605
Ekerö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo i. En kommun med goda
förutsättningar till delaktighet, engagemang och möten mellan olika
människor. Fritiden spelar en viktig roll för människors upplevelse av
livskvalitet, delaktighet och inflytande. Fritiden spelar även en viktig roll när
det kommer till möjligheter att förverkliga idéer och engagemang.
Kultur och fritidsnämnden har olika bidragsformer som syftar till att
möjliggöra detta för kommunens invånare.
Syfte med bidraget
• Ge barn och unga i Ekerö kommun möjlighet till en aktiv fritid.
• Ge förutsättningar för bredd i barns och ungas utbud av
fritidsaktiviteter.
• Ge jämlika möjligheter till en aktiv fritid, för alla barn och unga, oavsett
kön.
• Ge barn och unga möjlighet att verka i en demokratiskt uppbyggd
organisation.
• Ge barn och unga reellt inflytande där deras kunskaper och åsikter tas
tillvara.
Förutsättningar för att vara bidragsberättigad förening

Respektera grundläggande demokratiska värden
Samtliga av Kultur- och fritidsnämndens bidrag har som grundläggande villkor
att sökande förening respekterar demokratins idéer om allas lika värde där
jämlikhet och förbud mot diskriminering är centrala.

Godkänd förening
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En grundförutsättning för att tilldelas Kultur och fritidsnämndens bidrag är att
föreningen är godkänd för bidrag. Godkänd blir en förening genom att skicka
in; verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse från
föregående verksamhetsår.
Villkor för aktivitetsbidrag
Stödberättigad verksamhet:
Stöd utgår för verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för.
Verksamheten skall anges i föreningens verksamhetsplan. Stödberättigad
verksamhet ska utveckla intresset för fritidsverksamhet hos barn, ungdomar
och personer med funktionsnedsättning och främja möjligheterna till ett
allsidigt fritidsutövande efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättningar.
Verksamheten ska vidare utveckla kvaliteten i barn- och ungdomsverksamhet
utifrån ett barnrättsperspektiv och i övrigt så att verksamheten främjar en god
etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration samt
drogfrihet. Aktivitetsbidrag utgår enbart för verksamhet som bedrivs under
den tid föreningen är godkänd förening. Stöd utgår ej till aktiviteter under
skoltid eller för skolverksamhetens aktiviteter.
Stödberättigad gruppaktivitet:
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd
av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare.
Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning. Ledaren
ska ha fyllt 13 år och vara medlem i sökande förening. Ledaren får inte vara
ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
Deltagarstöd:
Stöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller
lägst 6 år och högst 20 år. För hjälpledare inom samma åldersspann utgår
deltagarstöd. För deltagare med funktionsnedsättning är den övre åldersgräns
29 år. Deltagare skall vara invånare i Ekerö kommun. Deltagare ska vara
medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag härifrån
gäller för av föreningen i begränsad omfattning genomförd aktivitet i
rekryteringssyfte. För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om 10kr/deltagare.
För person med funktionsnedsättning utgår ett deltagarstöd om
30kr/deltagare.
Med funktionsnedsättning avses deltagare som med anledning av en fysisk
funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder eller
specialanpassad utrustning. Vidare avses deltagare som med anledning av dold
funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder,
specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller
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pedagogisk kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening
ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet
omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.”
Ansökan
Det kommunala aktivitetsstödet ansöks via Ekerö kommuns
redovisningssystem eller hänvisad blankett. Varje kalenderår omfattar två
redovisningsperioder; 1 januari–30 juni med sista ansökningsdag den 25
augusti samt 1 juli–31 december med sista ansökningsdag den 25 februari.
Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person.
Förening är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens
gruppaktiviteter med uppgift om föreningens namn, aktivitet, plats, datum, tid
samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell
funktionsnedsättning och närvaro. Redovisningen ska undertecknas eller
signeras av ansvarig ledare. Redovisningen ska på begäran av Ekerö kommun
kunna uppvisas i sin helhet.
För sent inkommen ansökan
Ansökan ska skickas in senast den 25 augusti respektive den 25 februari.
Om ansökan kommer in för sent enligt ovan och föreningen kan visa att
förseningen beror på ursäktande omständigheter, får KFN besluta om skälig
reducering eller att fullt stöd ska beviljas
Felaktig ansökan
Om en förening efter att ansökan gjorts upptäcker att ansökan innehåller
felaktig uppgift, är föreningen skyldig att omgående hos Ekerö kommun rätta
uppgiften.
Kontroll m.m.
Ekerö kommun har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran av
Ekerö kommun är förening skyldig att tillhandahålla redovisning och övriga
handlingar som Ekerö kommun anser nödvändiga för kontrollen.
Om ansökan innehåller oriktig uppgift får Ekerö kommun besluta att
föreningen inte är berättigad till stöd avseende den redovisningsperiod
ansökan avser, för viss tid eller tills vidare. Sådant beslut kan också fattas om
föreningen underlåter att tillhandahålla handlingar enligt första stycket. Om en
ansökan innehåller smärre avvikelser från vad som föreskrivs, får Ekerö
kommun, om det föreligger särskilda skäl, besluta om skäligt stöd.
Betalning och återbetalning:
Om föreningar sammanlagt redovisar fler aktiviteter än vad som ryms i
nämndens budget, fördelas anslaget proportionellt mellan föreningar på
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grundval av vilken total volym som respektive föreningar haft under senaste 12månads period. Avstämningen görs vid årets sista utbetalning.
Utbetalning, som sker efter respektive avslutad redovisningsperiod och
kontroll, sker till föreningens plus- eller bankgirokonto. Om det efter
utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift,
är föreningen på begäran av Ekerö kommun skyldig att omgående återbetala
mottaget stöd.
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