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SYFTE
Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt och varierat kulturutbud för kommunens
invånare och besökare. Bidraget utgår till föreningar med kontinuerligt utåtriktad
verksamhet.
VEM KAN SÖKA
Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer som arbetar med kontinuerligt
utåtriktad verksamhet som riktar sig till alla kommunens invånare och besökare.
Kultur- och fritidsutskottet värderar kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet,
tillgänglighet, nyskapande, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska
beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras inom respektive
bedömningsgrund.
Vidare gäller dessa förutsättningar för att en förening/organisation ska kunna få bidrag:
•
•

•
•
•

•
•
•

föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Höganäs kommun.
föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av
exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell
läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra
medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning .
föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som
föreningen lämnar i ansökan.
förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som kultur- och
fritidsutskottet bestämmer.
förening som genom oriktiga uppgifter eller på felaktigt sätt utnyttjar
bidragsnormerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.
föreningen ska delta i föreningsdialog när kultur- och fritidsförvaltningen påkallar
det.

Observera att det oftast är många sökande till bidraget. Därför får inte alla föreningar
sin ansökan beviljad eller den summa som söks.
Arrangemangen ska vara öppna för allmänheten och marknadsföras genom Höganäs
kommuns kommunikationskanaler, läs om hur ni kan marknadsföra ert arrangemang i
denna marknadsföringsguide
https://www.hoganas.se/globalassets/documents/invanare/uppleva-och-gora/ovrigt/marknadsforing-forening-2018.pdf

Lämna uppgifter om arrangemanget här

https://minasidor.hoganas.se/oversikt/overview/660

I marknadsföringen ska det framgå att projektet stöds av Höganäs kommun.

HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs

042-33 71 00 kommunen@hoganas.se

WWW.HOGANAS.SE
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VAD KAN MAN INTE SÖKA STÖD FÖR
 Kostnader som ingår i den ordinarie föreningsverksamheten.
 Fester, mat och resor.
 Interna föreningsaktiviteter.
 Projekt/arrangemang med övervägande religiös, politisk eller social inriktning.
 Projekt/arrangemang med vinstsyfte eller där eventuella överskott är avsedda för
välgörande ändamål.
ANSÖKAN
Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 31 oktober året innan
ansökan avser. Ansökningar inkomna efter detta datum behandlas inte. Till ansökan ska
bifogas senaste verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse,
verksamhetsplan för ansökningsåret samt aktuella föreningsuppgifter. Sökt belopp måste
anges.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar om fördelningen utifrån av kommunfullmäktige antagen
budget. Utbetalning sker efter beslut till föreningens plus- eller bankgiro.
REDOVISNING
Slutredovisning ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter
verksamhetsårets slut. Av redovisningen ska framgå vad som genomförts under
verksamhetsåret samt en ekonomisk redovisning. Bidrag som inte använts ska återbetalas
om inget annat beslutas.
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