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REGLER FÖR BIDRAG TILL DRIFTS- ELLER
ANLÄGGNINGSKOSTNADER ENLIGT GRÖN
KVALITETSTURISM
Kommunalt drift- eller anläggningsbidrag kan utbetalas till byaföreningar, hamnföreningar,
vägföreningar eller därmed jämförbara ideella föreningar. Detta för att de ska kunna
tillhandahålla värden som främjar turismen och friluftslivet inom Höganäs kommun som är
tillgängliga för allmänheten.
Bidragen omfattar tre olika områden:
MILJÖKVALITET





Informationstavlor som upplyser om strand, hav, natur eller miljön i området.
Strandstädning.
Återvinning och avfallshämtningi
Tångrensning på badplats.

TEKNIKKVALITET








Hänvisningsskyltar som upplyser om till exempel toalett, kiosk, museum eller
sevärdhet.
Bänkar och bord som är tillgängliga för allmänheten.
Toaletter (som förslagsvis är handikappanpassade) ii
Cykelställ.
Städning och omvårdnad av det offentliga rummet. Detta omfattar skötsel av
grönytoriii, drift och underhåll av badstrand samt gångstråk.
Tillgång till färskvatten och utomhusdusch.
Drift och underhåll av utrustning (inkluderar ej byggnader, ej servicekostnad av
maskiner eller drivmedel).

AKTIVITETSKVALITET




►

Uthyrning av cyklar eller annan utrustning som främjar rörelse och fysisk
aktivitet (bidrag medges ej för nyinvestering).
Uthyrning och utlåning av utrustning för lek, spel och idrott – gärna samlat i en
aktivitetslåda.
Grillplats med sittplatser.
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ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Ansökan om bidrag ska ha inkommit till kommun senast den 15 april. Till ansökan ska
kostnadsberäkning med tillhörande verifikationer eller fakturaunderlag som stödjer
föreningens ansökan om insatsen bifogas.

BEDÖMNING AV ANSÖKNI NGAR
Ansökningarna bedöms enligt ovan nämnda kriterier och utbetalas med maximal 50 % av de
faktiska kostnaderna. Senast den 15 september ska föreningen redovisa till kommunen de
faktiska kostnaderna med tillhörande verifikationer eller fakturaunderlag.

UTBETALNING AV BIDRAG
Bidrag för Grön kvalitetsturism till kommunens föreningar kan sammantaget utgå med
högst det belopp som kommunfullmäktige årligen anvisar för verksamheten. Överskrider de
sammanlagda ansökningarnas belopp det belopp fullmäktige har beslutat om, justeras
beloppen nedåt med samma procentsats för samtliga sökande.

Bidragets storlek för avfallshämtning
Under perioden 15 maj till 15 september godkänner kommunen som bidragsgrundande
kostnad 50 procent av kostnaden för avfallsabonnemang samt 100 procent av kostnaden för
eventuell extra tömning under ovanstående period
i

Bidragets storlek för offentlig toalett
Toaletten ska vara vattenspolad och uppvärmd, möjlighet att tvätta (tvål eller dylikt) och
torka händer. Toaletten ska vara väl skyltad såväl från vägen eller dylikt som på dörren.
Bidragets storlek är schablonberäknat och motsvarar ca 50 procent av driftskostnaden.
ii

Öppethållande
En toalett
En HCP
Två toaletter
Två toaletter varav en HCP

Året runt
10 000 kr
12 500 kr
15 000 kr
17 500 kr

Sommar (1 apr – 30 sep)
5 000 kr
6 250 kr
7 500 kr
8 750 kr

Skötsel av grönytor, driftsbidrag automower (robotgräsklippare)
Bidrag medges med 2 kr per kvadratmeter klippt yta. I ansökan ska anges vilken yta och hur
stor yta som klipps med automower.
iii
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