ÖREBRO KOMMUN
2022-03-25

Km 153/2020 och Ft 139/2020

Kulturnämnden och Fritidsnämnden

Remissmissiv
Bidragsöversyn, Kulturnämndens och Fritidsnämndens
föreningsbidrag
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en bidragsöversyn och arbetat
fram nya förslag till bidrag för föreningslivet. Fokus ligger på bidrag med barnoch ungdomsverksamhet. Däremot är vissa bidrag föreslagna att kunna
ansökas om även för föreningar med verksamhet oavsett ålder.
I förslaget finns ett gemensamt dokument gällande allmänna villkor för
bidragsgivningen som ska gälla för både Kulturnämndens och Fritidsnämndens
bidragsgivning. Utöver det finns villkorsbilagor för respektive bidrag.
Dessutom finns hållbarhetskriterier framtagna som kommer att finnas med
som prioriterings- och bedömningsunderlag i flertalet av de föreslagna
bidragen.
Kulturnämnden och Fritidsnämnden tar gärna emot synpunkter på
bidragsöversynen.
Remissperioden är den 25 maj 2022 till och med den 31 augusti 2022.
Skicka svaret till fritidsnamnden@orebro.se och märk det med diarienummer
Ft 139/2020.
Eventuella frågor kan besvaras av:
Thomas Eek
Planerare, Friluftslivs- och Föreningsenheten
Kultur- och Fritidsförvaltningen
019-21 61 29, thomas.eek@orebro.se
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Bilagor:
-

-

Sändlista
Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag
(remissversion)
Uppdragsdirektiv - Bidragsöversyn, Kultur och Fritid
Allmänna villkor - Bidrag till ideella föreningar inom Kultur- och
Fritidsnämnden
Allmänna villkor – Bidrag till studieförbunden
Hållbarhetskriterier för Kultur- och Fritidsnämndens bidragsgivning
Villkor - Registrering i Örebro kommuns boknings- och bidragssystem

-

Villkor – Bidrag till kulturverksamhet
Villkor – Bidrag till kulturell infrastruktur
Villkor – Bidrag till kulturarrangemang eller kulturaktivitet

-

Villkor – Verksamhetsbidrag för idrottsföreningar
Villkor – Lokal- och anläggningsbidrag för idrottsföreningar
Villkor – Elitidrottsbidrag
Villkor – Bidrag till parasportverksamhet och dövidrott

-

Villkor – Verksamhetsbidrag för idéburna föreningar
Villkor – Lokal- och anläggningsbidrag för idéburna föreningar
Villkor – Bidrag till aktivitet för barn och ungdomar

-

Villkor – Studieförbundsbidrag

-

Villkor – Mandatbidrag till politiska ungdomsförbund

-

Villkor – Investeringsbidrag
Villkor – Utvecklingsbidrag

-

Enkät – Kulturföreningar
Enkät – Idrottsföreningar
Enkät – Idéburna föreningar
Enkät – Politiska ungdomsförbund

-
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