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     KS/2022/1361 
§ 23 
Förslag till revidering av lokalstöd 
Sammanfattning av ärendet   
Kultur- och fritidsförvaltigen har ett regelverk för lokalstöd. Stödets syfte är att underlätta för 
stödberättigade föreningar som inte bedriver sin verksamhet i kommunala lokaler/anläggningar. 
 
Förutsättningar för att erhålla stöd är att lokalerna måste vara belägna inom Höganäs kommun och 
uppfylla myndighetskrav vad gäller till exempel bygglov, brandsäkerhet och försäkring. Underlag för 
stödet är föregående års lokalkostnader och antalet deltagartillfällen. För närvarande är bidragsbeloppet 30 
kronor per sammankomst/träning, dock högst 70 procent av redovisad hyreskostnad. Stöd utgår inte för 
lokaler hyrda i andra hand eller om privatpersoner står för hyreskontraktet. 
 
I nuvarande regelverk har det fallit bort att stödet enbart kan ges för de tider som föreningen har barn- 
och ungdomsverksamhet. Vidare föreslår förvaltningen att det införs ett tak på 50 000 kronor årligen för 
lokalstödet i budgeten. 
Beslutsunderlag 

• Protokollsförslag 
• Förslag till revidering av lokalstöd 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att lägga till i regelverket att lokalstöd enbart kan ges för de tider som en förening bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet samt 
 
att införa ett tak på 50 000 kronor i budgeten per år 
 
Beslutet ska skickas till  
- 
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§ 24 
Anmälningar för kännedom 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att lägga redovisad information till handlingarna. 
 
Anmälningar 

• KS22200235 KS/2022/156-4  Yttrande - KUF 
• KS22200231 KS/2020/351-27  Yttrande - KUF 
• KS22200192 KS/2022/207-31  Yttrande - Kultur och fritid 
• KS22200297 KS/2022/71-17  Remissvar, Skånes Friluftsplan 
• KS22200361 KS/2022/1288-2  Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Golfklubb 
• KS22199632 KS/2022/1288-1  Höganäs golfklubb - Ansökan om bidrag Rangebelysning 
• KS22200362 KS/2022/1326-2  Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Boxningsklubb 
• KS22199939 KS/2022/1326-1  Höganäs Boxningsklubb -ansökan om föreningsstöd 
• KS22200365 KS/2022/1243-2  Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Makerspace 
• KS22199126 KS/2022/1243-1  Höganäs Makerspace - ansökan om föreningsstöd 
• KS22200391 KS/2022/71-18  Intern rutin checklista för upphandling 
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     KS/2022/1361 
§ 23 
Förslag till revidering av lokalstöd 
Sammanfattning av ärendet   
Kultur- och fritidsförvaltigen har ett regelverk för lokalstöd. Stödets syfte är att underlätta för 
stödberättigade föreningar som inte bedriver sin verksamhet i kommunala lokaler/anläggningar. 
 
Förutsättningar för att erhålla stöd är att lokalerna måste vara belägna inom Höganäs kommun och 
uppfylla myndighetskrav vad gäller till exempel bygglov, brandsäkerhet och försäkring. Underlag för 
stödet är föregående års lokalkostnader och antalet deltagartillfällen. För närvarande är bidragsbeloppet 30 
kronor per sammankomst/träning, dock högst 70 procent av redovisad hyreskostnad. Stöd utgår inte för 
lokaler hyrda i andra hand eller om privatpersoner står för hyreskontraktet. 
 
I nuvarande regelverk har det fallit bort att stödet enbart kan ges för de tider som föreningen har barn- 
och ungdomsverksamhet. Vidare föreslår förvaltningen att det införs ett tak på 50 000 kronor årligen för 
lokalstödet i budgeten. 
Beslutsunderlag 


• Protokollsförslag 
• Förslag till revidering av lokalstöd 


Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att lägga till i regelverket att lokalstöd enbart kan ges för de tider som en förening bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet samt 
 
att införa ett tak på 50 000 kronor i budgeten per år 
 
Beslutet ska skickas till  
- 
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§ 24 
Anmälningar för kännedom 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att lägga redovisad information till handlingarna. 
 
Anmälningar 


• KS22200235 KS/2022/156-4  Yttrande - KUF 
• KS22200231 KS/2020/351-27  Yttrande - KUF 
• KS22200192 KS/2022/207-31  Yttrande - Kultur och fritid 
• KS22200297 KS/2022/71-17  Remissvar, Skånes Friluftsplan 
• KS22200361 KS/2022/1288-2  Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Golfklubb 
• KS22199632 KS/2022/1288-1  Höganäs golfklubb - Ansökan om bidrag Rangebelysning 
• KS22200362 KS/2022/1326-2  Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Boxningsklubb 
• KS22199939 KS/2022/1326-1  Höganäs Boxningsklubb -ansökan om föreningsstöd 
• KS22200365 KS/2022/1243-2  Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Makerspace 
• KS22199126 KS/2022/1243-1  Höganäs Makerspace - ansökan om föreningsstöd 
• KS22200391 KS/2022/71-18  Intern rutin checklista för upphandling 
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