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BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR 

 
Aktivitetsbidrag – för sammankomster/träning  
Lokalbidrag– för regelbunden hyra av icke kommunala lokaler  

UNG NU – ungdomsprojekt med snabb handläggning 

 

AKTIVITETSSTÖD  
 
 Syftet är att stödja de föreningar som bedriver verksamhet i åldern 7-25 år i 
Höganäs.  
 
Krav för att erhålla bidrag  

– har antagit skriftliga stadgar  
– har öppen verksamhet för alla inom åldersgruppen 7-25 år (förening som har 

medlemmar med funktionsnedsättning i sin verksamhet har ingen övre 
åldersgräns)  

– har minst 15 bokförda medlemmar i åldern 7-25 år som regelbundet deltar i 
föreningens verksamhet  

– bedriver verksamhet i Höganäs kommun där majoriteten av medlemmarna är 
folkbokförda i Höganäs kommun  

– är ansluten till riksorganisation  
– har antagit mål/policy för drogfrihet och jämställdhet samt återkommande  

informerar om dessa i sin ordinarie verksamhet  
– att föreningen marknadsför Höganäs kommun i t ex program, på hemsida 

eller i övriga tävlingssammanhang  
– har haft minst 15 redovisade sammankomster under verksamhetsåret  
– har en medlemsavgift på minst 100 kr  
– har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse har 

godkänts  
– verksamhetsberättelsen ska innehålla en kort redogörelse för hur de 

kommunala bidragen används 
 
Aktivitetsstödet utgår med ett 85 kronor per sammankomst/träning. Vi ställer 
följande krav på sammankomst/träning:  

– minst 45 minuter  
– minst 3 deltagande medlemmar i åldern 7-25 år  
– ledare ska vara minst 13 år  
– bidrag kan fås för högst en aktivitet/dygn/deltagare  

 
Bidrag utgår inte för entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang, studiecirklar 
samt aktivitet som erhållit annat kommunalt bidrag.  
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Beloppet beräknas varje år utifrån antalet sammankomster föregående år. Vid 
avsevärd ökning eller minskning av verksamhet prövas detta särskilt.  
Oriktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel 
påverkar kommande års bidrag samt medför återbetalningsskyldighet. 
 
Ansökan  
Ansökan och bifogade aktuella föreningsuppgifter lämnas till kultur- och 
fritidsförvaltningen senast den 15 februari. 
För idrottsförening gäller samma ansökningsblankett för det statliga som det 
kommunala aktivitetsstödet. För att ansöka om det kommunala aktivitetsstödet 
lämna undertecknade (ordförande eller kassör) kopior på de två ansökningar ni gjort 
för det statliga aktivitetsstödet. För sent inkommen ansökan behandlas inte.  
 
Utbetalning  
Utbetalning av aktivitetsstöd och lokalbidrag sker i juni (50 %) och oktober (50 %) 
till föreningens bank- eller plusgiro. Skulder till kommunen måste regleras innan 
bidrag betalas ut.  
 
Kontroll  
Kultur- och fritidsutskottet genomför stickprovskontroller. Förening som beviljats 
bidrag är skyldig att ställa sina handlingar till förfogande för granskning av kultur- 
och fritidsutskottet. Handlingar ska bevaras i fem år.  
 

Kontaktperson Administrativ chef kultur- och fritidsförvaltningen 042-33 72 14 
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LOKALBIDRAG 

 
Syftet med lokalbidraget är att bidra till lokalhyra om föreningen har permanent 
bokade tider i icke-kommunala lokaler för sin verksamhet.  
 
Bidragsbelopp  
Högst 30 kr per sammankomst, dock högst 70 procent av redovisad hyreskostnad.  
 
Ansökan  
Ansökan och bifogade aktuella föreningsuppgifter lämnas till kultur- och 
fritidsförvaltningen senast den 15 februari.  
 
Utbetalning  
Utbetalning av lokalbidrag sker i juni (50 %) och oktober (50 %) till föreningens 
bank- eller plusgiro. Skulder till kommunen måste regleras innan bidrag betalas ut.  
 
Kontroll  
Kultur- och fritidsutskottet genomför stickprovskontroller. Förening som beviljats 
bidrag är skyldig att ställa sina handlingar till förfogande för granskning av kultur- 
och fritidsutskottet. Handlingar ska bevaras i fem år.  

 

Kontaktperson Administrativ chef kultur- och fritidsförvaltningen 042-33 72 14 

  



HÖGANÄS KOMMUN 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

 

 

 

  4 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNG NU 
 

Syftet med bidraget är ge bidrag till spännande och kreativa ungdomsprojekt samt 
arrangemang inom såväl kultur- som fritidsområdet. Du kan söka bidrag för ett 
projekt, ett arrangemang, en utställning, en konsert eller något annat som det behövs 
pengar till och som har med någon form av kultur eller idrott att göra. Projektet 
måste vara publikt och även rikta sig till andra unga. Bidrag ges inte för lön eller 
uppehälle till er som gör projektet.  
 
Bidragsbelopp  
Max 10 000 kr per projekt.  
 
Ansökan  
Du kan ansöka genom brev eller mail och berätta vem eller vilka du/ni är som söker 
bidraget. Gör en kalkyl eller uppställning av kostnader och inkomster för 
projektet. Ansökan behandlas löpande.  
 
Utbetalning  
Utbetalning sker löpande, sök i god tid före den tid du har tänkt att det ska 
genomföras. Slutredovisning av projektet ska ske senast tre månader efter projektets 
slutdatum.  
 

Kontaktperson Administrativ chef kultur- och fritidsförvaltningen 042-33 72 14 

 


