RIKTLINJER/RUTINER

Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2018-04-20

SAM18-54-048:1

Riktlinjer för bidrag till föreningar, privatpersoner och företag, samt
evenemangsstöd

Dokumentnamn

Riktlinjer för bidrag till föreningar, privatpersoner Dokumenttyp
Riktlinjer
och företag.

Fastställd/upprättad av

Samhällsnämnden
Version

Dokumentansvarig/processägare

Samhällsförvaltningen

Dokumentinformation

Riktlinjer för stöd och bidrag

Dokumentet gäller för

Föreningar, privatpersoner och företag

Annan information

1

Datum

Diarienummer

180503

SAM18-54-048:1

Senast reviderad

Giltig t o m

2018-04-20

2

Innehåll

1

Härnösands kommun och föreningslivet ..................................................................................... 3
1.1
Bakgrund ........................................................................................................................... 3
1.2
Policy ................................................................................................................................. 3
1.3
Kommunens mål ................................................................................................................ 3

2

Allmänna regler föreningsbidrag ................................................................................................. 4
2.1
Hur söker man bidrag ........................................................................................................ 5

3

Bidrag föreningar .......................................................................................................................... 6
3.1
Startbidrag ......................................................................................................................... 6
3.2
Aktivitetsstöd till föreningar .............................................................................................. 6

3.2.1 Idrottsföreningar ...........................................................................................7
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Hyresbidrag ....................................................................................................................... 7
Anläggningsbidrag ............................................................................................................ 7
Samlingslokaler ................................................................................................................. 8
Kulturföreningar ................................................................................................................ 8
Studieförbund .................................................................................................................... 8
Pensionärsföreningar ......................................................................................................... 9
Integrationsbidrag .............................................................................................................. 9
Verksamhetsstöd till handikappföreningar ........................................................................ 9
Fiskevårdsområden .......................................................................................................... 10

4

Bidrag föreningar, privatpersoner och företag ......................................................................... 11
4.1
Stöd till spontana aktiviteter ............................................................................................ 11

5

Evenemangsstöd .......................................................................................................................... 12
5.1
Allmänna villkor för evenemangsstöd ............................................................................. 12

2018-04-20

1

Härnösands kommun och föreningslivet

1.1 Bakgrund
I Härnösands kommun finns ett rikt föreningsliv med föreningar inom olika
områden. Föreningslivets förutsättningar är viktiga för Härnösands kommun
och dess utveckling. Härnösands kommun är i sin tur en viktig
samarbetspartner för föreningarna.
Föreningar tillhör den del av samhället som ibland kallas det civila
samhället. Med det civila samhället menar vi ett område som är skilt från
staten, marknaden och det enskilda hushållet. Där agerar människor, grupper
och organisationer tillsammans för gemensamma intressen.
Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och
registrerade trossamfund.
Samverkan mellan kommunen och det civila samhället fördjupar
demokratin. Det civila samhället bidrar till demokratiutvecklingen genom att
vara en arena för demokratiska processer. Kommunens roll i samverkan är
att se till helheten och utifrån sina förutsättningar stödja initiativ som bidrar
till en positiv samhällsutveckling
Härnösands kommun har tagit fram en policy för civilsamhället. Syftet med
policyn är att tydliggöra kommunen förhållningsätt till det civila samhället,
dess roll och samverkan mellan kommunen och det civila samhällets
organisationer.

1.2

Policy
 Kommunen erkänner och visar respekt för det civila samhällets
självständighet och oberoende.


Kommunen ska utveckla former för samverkan tillsammans med det
civila samhället.



Kommunen informerar om vilka former av stöd som det civila
samhället kan få och vilka kriterier som gäller för att erhålla stödet.



Kommunen samverkar endast med organisationer som respekterar
grundläggande mänskliga rättigheter.

1.3 Kommunens mål
Mål 1 - Attraktivt boende i unik livsmiljö
Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya
människor och nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara
delaktiga i samhällsutvecklingen. Härnösand är känt för sina attraktiva
boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten.
Invånare har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande kulturliv och
mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över gränsen.
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Allmänna regler föreningsbidrag

Bidragsberättigade föreningar ska vara allmännyttiga, ideella föreningar.
Föreningen ska vara registrerad i och genomföra sin verksamhet i
Härnösands kommun och ha minst 10 medlemmar.
Vid registrering ska föreningen lämna in följande:
 Kopia av intyg om organisationsnummer från Skatteverket
 Protokoll konstituerande möte där det står att en styrelse valts,
vilka som ingår i styrelsen och vilken roll de har samt
kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen.
 Medlemsmatrikel och medlemsavgift.
 Idrottsföreningar ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet.
Utbetalningar av bidrag sker endast till föreningens plus/ bankgirokonto eller
bankkonto. Kommunen kan utfärda kompletterande bestämmelser om så
behövs. Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan
medföra att föreningen avstängs från stöd. Även återbetalning kan krävas.
Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen har kommunen
rätt att reglera skulden innan bidraget betalas ut.
Återredovisning av beviljat stöd ska ske inom en månad efter avslutad
aktivitet. Mall för detta finns på hemsidan.
Föreningen ska efter genomfört årsmöte uppdatera uppgifter om vilka som
sitter i styrelsen så det alltid finns rätt uppgifter i registret.
Föreningen ska även skicka in verksamhetsberättelse, resultat och
balansräkning samt revisionsberättelse.
Idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet ska även skicka in
handlingsplan för trygga idrottmiljöer varje år.
Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer
och vara öppen för alla samt arbeta för att motverka kränkningar och
diskriminering.
De sju diskrimineringsgrunderna är:


kön,



könsidentitet eller könsuttryck,



etnisk tillhörighet,



religion eller annan trosuppfattning,



funktionsnedsättning,



sexuell läggning



ålder.
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Föreningen ska sträva efter en jämn fördelning av makt och inflytande i
organisationen och över dess verksamhet, oavsett kön. Av föreningens
stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt
till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.
Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas
av FN:s barnkonvention och samtliga föreningar ska vägledas av FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Endast alkohol- och drogfri föreningsverksamhet kan få bidrag.
Registrerade föreningar erbjuds:


Boka lokaler till föreningstaxa



Information och inbjudan till utbildningar, dialogmöten och annat
som riktas till föreningar.



Möjlighet att synas med kontaktuppgifter på kommunens hemsida



Möjlighet att lägga ut kommande aktiviteter på kommunens
hemsida/facebooksida.

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen varit verksam i 1 år. För
nystartade föreningar finns möjlighet att söka startbidrag under första året.
Bidrag ges exempelvis inte till






entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang
exempelvis danser, bingo och basarer
studiecirkelsammankomster
Löner
Medlemsavgifter
Ombildade föreningar som ej varit verksamma mer än ett år.

som

Om tidsplaneringen för aktiviteten förändras mer än två månader ska kontakt
tas med föreningsgruppen för beslut om detta är möjligt eller om stödet ska
återbetalas.
Detta gäller även eventuella förändringar i tänkt aktivitet som ska godkännas
av bidragsgruppen.
2.1 Hur söker man bidrag
På kommunens hemsida finns ansökan och information om när ansökan ska
vara inne (gäller vissa bidrag) och när utbetalning sker.
Bidrag kan enbart ges till föreningar och andra aktörer som fyllt i korrekt
ansökan.
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Bidrag föreningar

3.1 Startbidrag
Syftet är att ge stöd till nya föreningar som har barn och ungdomsverksamhet
7-25 år.
Vilka kan söka?
Föreningar som inte uppfyller kravet på att ha varit verksamma i 1 år kan
efter registrering i föreningsregistret ansöka om startbidrag. Bidraget delas ut
i mån av tillgång.
3.2

Aktivitetsstöd till föreningar

Syftet är att stödja föreningarnas barn- och ungdomsaktiviteter för
åldersgruppen 7 -25 år.
Vilka kan söka?
Lokala föreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i
Härnösands kommun samt är registrerade i Härnösands kommuns
föreningsregister kan söka stödet.
Villkor:



Kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 7-25 år samt minst tolv
genomförda sammankomster.
Uppdatera handlingsdokumentet Trygga idrottsmiljöer, närvara när
kommunen kallar till möten samt arbeta aktivt att policyn följs i
föreningen. Nybildade föreningar skall inom 2 år gå utbildningen
Trygga idrottsmiljöer1.

Vad kan man få stöd till?




Sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7-25 år. Ledare i
bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
Sammankomst som är ledarledd och pågår i minst 60 minuter vid
minst tolv tillfällen per år.
Sammankomst som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse,
sektion, medlemsmöte eller motsvarande.

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras som underlag för
sammanställningen som bifogas ordinarie bidragsansökan.
Bidraget beräknas utifrån föregående verksamhetsårs antal
aktivitetsdeltagare.
Bidrag ges inte till:
 skolidrottsverksamhet mellan kl. 08.00 - 16.00 på skoldagar förutom
vid ordinarie skollov, dvs. höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov.


1

Bidrag ges inte heller till idrottsföreningar som i samverkan med
skolan bedriver verksamhet mellan kl. 08.00 – 16.00, exempelvis
idrottsklasser.

Trygga idrottsmiljöers utbildning och handlingsplan är ett stöd till föreningar som vill göra handlingsplan mot mobbing, kränkningar
och diskriminering. Detta lämpar sig till alla föreningar med barn och ungdomsverksamhet.
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En förening som är i likvidation eller försatt i konkurs
Ett trossamfund eller partipolitisk förening.

Ansökan ska vara inne 25 augusti resp. 25 februari varje år. Aktiviteter
bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 augusti och aktiviteter
bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari.
När utbetalas pengarna?
För perioden 1/1 – 30/6 sker utbetalningen senast under september månad.
För perioden 1/7 – 31/12 sker utbetalningen senast under mars månad.
3.2.1 Idrottsföreningar

Ska även:
 Idrottsföreningar ska vara anslutna till riksidrottsförbund och följa
riktlinjen Idrotten vill och anvisningar för barn och ungdomsidrott.
 Vara ansluten till riksidrottsförbundet.
3.3 Hyresbidrag
Syftet är att kompensera föreningar som har en egen lokal eller hyr en lokal
på öppna marknaden.
Vilka kan söka?
Lokala föreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i
Härnösands kommun.
Vad kan man få stöd till?
Kommunen gör en prövning av föreningens ansökan. Bidraget avser egen
förhyrd lokal inom Härnösands kommun, som används för föreningens
verksamhet. Bidrag ges inte om föreningen inte har haft aktivitet enligt
bestämmelserna. Bidrag ges inte till hyreskostnader för lokaler som förvaltas
av kommunen och som är subventionerade, eller som hyrs för entrébelagda
arrangemang eller annan inkomstbringande verksamhet.
Bidraget beräknas för närvarande med 125 kr/medlem, maximalt 4 000 kr.
3.4 Anläggningsbidrag
Syftet är att stödja föreningen som äger en anläggning/lokal som
samhällsnämnden bedömer som angeläget för kommunen och föreningen.
Bidraget ska avse ersättning för anläggningens drift och skötsel, löpande,
smärre underhållsåtgärder för lokaler och inventarier, ränta på lån upptagna
för lokalen samt avskrivningar
Ansökan görs på kommunens hemsida och bidraget grundar sig på
lokalhållarens ekonomiska redovisningar, förslag till budget och
verksamhetsplan för det år ansökan avser. Bidraget betalas ut i mån av
tillgång.

7

2018-04-20

8

3.5 Samlingslokaler
Syftet är att stödja driftkostnader för samlingslokaler som ägs av lokalföreningar
anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation och som samhällsnämnden anser
angelägen för kommunen.
Samlingslokalen ska vara öppen för alla och samlingslokalföreningen ska svara för att
lokalen hålls i gott och driftsäkert skick. Om samhällsnämnden finner det angeläget kan
nämnden besluta om särskilt avtal med lokalhållaren.
Vad kan man få stöd till?
Bidrag kan ges med ett fast belopp till förening beräknat på antal kvadratmeter
lokalarea, dock högst 15000kr.
Samlingslokal

1-75m²
76-150m²
≥150 m²
Toalett

80kr/m²
40kr/m²
20kr/m²
200kr/st

3.6 Kulturföreningar
Allmänna bestämmelser
1. Bidragssökande förening skall vara verksam inom Härnösands
kommun.
2. Bidrag skall sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller
avdelning.
3. Sökande förening skall uppfylla följande villkor:
a. Vara öppen för alla
b. Ha valt styrelse och antagit stadgar
c. Kunna redovisa minst 10 medlemmar samt minst 12
genomförda sammankomster.
Undantag från bestämmelsen kan medges efter prövning i
Samhällsnämnden.
Samhällsnämnden kan verkställa granskning och rätt att ta del av
föreningens räkenskaper och handlingar, som är av betydelse för
handläggning av bidragen
Lämnade av oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldelade medel kan
medföra att lokal förening/organisation blir återbetalningsskyldig och
avstängd från bidrag
Verksamheten bör bedrivas i en alkohol- och drogfri miljö och vara
tillgänglig för alla.
3.7 Studieförbund
Syftet är att skapa förutsättningar för en demokratisk skolning och ett ökat
samhällsengagemang.
Vilka kan söka?
Kommunanslag går ut till verksamma studieförbund som är godkänd för att
få statsbidrag av Folkbildningsrådet. Anslaget ska vända sig till verksamhet
som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.
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Vad kan man få stöd till?
Studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet som är
godkänd av Folkbildningsförordningen. Bidraget delas ut i mån av tillgång.
3.8 Pensionärsföreningar
Syftet är att stimulera de lokala pensionärsorganisationernas verksamhet.
Vilka kan söka?
Lokalorganisationer som är verksamma inom Härnösands kommun.
Vad kan man få stöd till?
Samhällsnämnden beslutar om bidraget. Bidraget bestäms utifrån det antal
medlemmar organisationen har som för närvarande är 25:-/medlem.
3.9 Integrationsbidrag
Syftet är att skapa möjligheter för föreningar att utöver ordinarie verksamhet
skapa klart avgränsade projekt som bidrar till integration.
Vilka kan söka?
Föreningar registrerade i föreningsregistret. För föreningar registrerade som
trossamfund kan stöd enbart sökas till icke konfessionell verksamhet.
Vad kan man få stöd till?
Avgränsade projekt utanför ordinarie verksamhet. Stödet går inte att söka
mer än två gånger för samma projekt. Andra gången ska redovisning ske hur
aktiviteten är tänkt att ingå i ordinarie verksamhet. Bidraget delas ut i mån av
tillgång.
3.10 Verksamhetsstöd till handikappföreningar
Syftet med stödet är att stötta föreningar och personer med
funktionsnedsättningar. Föreningar kan utgöra ett viktigt komplement till
kommunala insatser och åtgärder.
Vilka kan söka?
Alla handikappföreningar som är anslutna till riksorganisation.
Vad kan man få stöd till?
Föreningar kan söka bidrag till verksamheter som:


stödjer människor med funktionsnedsättning



aktiverar målgruppen



är ett komplement till socialtjänstens insatser

Bidraget delas ut i mån av tillgång.
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3.11 Fiskevårdsområden
Stödet ska stärka sportfisket i kommunen.
Vilka kan söka?
Fiskevårdsföreningar inom Härnösands kommun som uppfyller de krav som
ställs på en förening utifrån allmänna bestämmelser.
Vad kan man få stöd till?
Föreningen ska uppfylla de krav som ställs på en förening utifrån allmänna
bestämmelser (se sid. XX). Fiskeområdesföreningarna ska upplåta fisket till
allmänheten.
1 Grundbidrag
För administration, tillsyn, städning m.m. utgår grundbidrag för närvarande
med 3.000 kronor/år och ﬁskevårdsområdesförening.
2 Skötselbidrag
Till skötsel av anläggningar utgår för närvarande följande bidrag per
kalenderår
Toaletter

500 kronor/st

Kastbryggor

100 kronor/st

Vindskydd

100 kronor/st

Båtar

100 kronor/st

3 Övriga fiskevårdande åtgärder
Gäller biotopförbättringar, inplanteringar och förbättringsarbeten på
anläggningar.
Bidraget enligt punkt två kan erhållas under förutsättning att anläggningarna
efter besiktning godkänts av Samhällsförvaltningen.
Ansökan om bidrag enligt punkt tre skall före arbetets utförande godkännas
av Samhällsnämnden. Bidraget delas ut i mån av tillgång.
Bidrag utbetalas sedan arbetet utförts
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Bidrag föreningar, privatpersoner och företag

4.1 Stöd till spontana aktiviteter
Syftet är att kunna ge stöd till aktiviteter och evenemang för barn – och
ungdomar
Stödet vill uppmuntra till initiativ som bidrar i stort och smått till ett levande
samhälle. Stödet ges endast en gång till en idé.
Stötta ungdomars egna initiativ och aktiviteter
Främja folkhälsan
Vilka kan söka?
Alla kan söka, även privatpersoner och företag. För privatpersoner och
företag gäller allmänna regler förutom kravet på registrering i
föreningsregistret. Bidraget delas ut i mån av tillgång.
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Evenemangsstöd

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för att befintliga evenemang
ska kunna utvecklas och för att nya evenemang ska etableras. Det ska
stimulera satsningar på evenemang som ger positiva effekter för
besöksnäringen och stärker vårt varumärke som en attraktiv kommun.
Evenemang som beviljas stöd ska bidra till ett ökat antal inresande besökare
och generera övernattningar på våra boendeanläggningar året runt.
Evenemangsstöd kan sökas årligen för genomförande av evenemang eller
möten inom Härnösands kommun. Stödet kan bestå av rådgivning och
samordning inom kommunen, marknadsföring och kommunikationsarbete
eller ekonomiskt stöd.
Omfattningen på samarbetet med kommunen beror på hur väl kriterierna för
evenemang och möten uppfylls. För mer information om kriterierna, se
Härnösands kommuns hemsida. Kommunens strategiska evenemangsgrupp
tar beslut om inkomna ansökningar och alla samarbeten styrs genom avtal.
Stödet betalas ut i mån av tillgång.
5.1

Allmänna villkor för evenemangsstöd









Evenemanget ska genomföras inom Härnösands kommun enligt
beskrivning i ansökan.
Arrangören ska kunna uppvisa budget och plan för genomförande.
De evenemang som kommunen engagerar sig i ekonomiskt ska
genomföras professionellt med hög kvalitet. De ska vara etiskt,
socialt och miljömässigt godtagbara.
Evenemang som beviljas stöd ska utvärderas och redovisas senast en
månad efter genomförandet.
Härnösands varumärkeslogotyp ska alltid exponeras i
kommunikationsmaterial.
Evenemangsstödets storlek baseras på ansökans innehåll, om
innehållet ändras behöver förändringar meddelas.
Skulle evenemanget inte genomföras är sökande
återbetalningsskyldig.
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