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Allmänna
bestämmelser
Vår vilja
Kultur- och fritidsnämnden vill genom
stödet till ideella föreningar skapa
förutsättningar för ett fritt, frivilligt och
aktivt föreningsliv. Målsättningen är att
det ska finnas en mångfald av föreningar
för att alla, framförallt barn och unga, ska
ha möjlighet till en variationsrik fritid,
tillgänglig för alla, där gemenskap och
glädje står i fokus.
Det lokala föreningsstödet har som mål
att:
-

-

Bidra till en samhällsmiljö präglad
av delaktighet, respekt och
demokratiska värderingar.
Bidra till ökad jämställdhet,
jämlikhet och folkhälsa.
Uppmuntra föreningar och
organisationer till
gränsöverskridande samverkan.

Tillit och enkelhet
Vi litar på att civilsamhällets intentioner är
goda och vill medverka till att föreningar
får fokusera på sin verksamhet. Vi vill
därför underlätta föreningars bidragsansökningar och har valt stickprov och
årlig revision som kontroll av inlämnade
uppgifter. Därför är det viktigt att
föreningen sparar de handlingar som
bidragsansökningarna grundats på de
senaste fyra (4) åren.

Felaktiga uppgifter eller missbruk av
medel kan medföra att föreningen blir
återbetalningsskyldig eller avstängd från
rätten att söka bidrag. Alla föreningar som
beviljats bidrag kan komma att
kontrolleras av Föreningsbyrån och/eller
kommunrevisionen.
Vi förutsätter att föreningar med barnoch ungdomsverksamhet följer
barnkonventionen och att alla ideella
föreningar verkar för att skapa
demokratisk medvetenhet hos sina
medlemmar. Kommunens stöd till
civilsamhället genomsyras av tillit,
enkelhet och likvärdighet.

Vad behöver föreningen
för att söka bidrag?
För att vara bidragsberättigad ska
föreningen vara skriven och ha
verksamhet i Örnsköldsviks kommun samt
vara registrerad i kommunens
föreningsregister. Föreningen ska vara
ideell och ansluten till en riksorganisation
eller motsvarande. Föreningen ska ha varit
verksam i ett (1) år och ha minst tio (10)
aktiva medlemmar. Med aktiv medlem
avses den som betalat medlemsavgift och
deltar i föreningens verksamhet.
Bidragsberättigade föreningar ska ha
antagna stadgar, vald styrelse och fungera
enligt demokratiska principer. Föreningen
ska vara öppen för samarbete med andra
föreningar och Örnsköldsviks kommun.

Praktiskt om utbetalning
Föreningen behöver ett plus- eller
bankgiro, inga bidrag betalas ut till
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bankkonto eller via utbetalningsavi. Om
ansökan är korrekt ifylld betalas bidraget
ut inom en (1) månad förutsatt att
bidraget inte kräver handläggning.
Har föreningen inte fått bidraget utbetalt,
besked om komplettering eller avslag
måste föreningen själv kontakta
Föreningsbyrån. Bidrag betalas inte ut till
sektioner.

När får föreningen
avslag på sin
bidragsansökan?
Alla bidragsansökningar beviljas inte,
skälen till avslag kan vara flera. Om en
förening inte uppfyller kraven beviljas inte
ansökan. Detsamma gäller om en förening
lämnat in felaktiga uppgifter eller
missbrukat den tillit som bidragen
förutsätter.
Föreningar som har skulder till kommunen
kan tappa sin rätt att beviljas bidrag till
dess att skulden är reglerad. Skulder till
kommunen kan även leda till att
föreningen förlorar sin rätt att hyra lokaler
av kommunen.
För samma ändamål betalas inte mer än
ett (1) bidrag ut. Bidrag betalas inte heller
ut till studiecirklar som är anordnade av
studieförbund eller på annat sätt får
statliga eller kommunala bidrag.
Bidragen betalas ut inom ramen för de av
kommunfullmäktige och kultur- och
fritidsnämnden tilldelade medlen,
beloppen kan därför komma att justeras.

Undantag
Förening eller grupp med verksamhet som
inte uppfyller kraven för att vara
bidragsberättigad har rätt att söka bidrag
och få sin ansökan prövad av kultur- och
fritidsnämnden.

Föreningsbyrån
Föreningsbyrån är en del av kultur- och
fritidsavdelningen. Föreningsbyrån
ansvarar för samordning av
föreningsfrågor, handläggning och
utbetalning av bidrag samt lokaluthyrning.
Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete
och utveckling. Det är därför mycket
viktigt att föreningar hjälper oss i det
arbetet genom att svara på enkäter, deltar
vid möten eller lämnar synpunkter till oss.
Föreningar ansvarar själva för att
uppgifterna i registret är korrekta. Det är
viktigt för att Föreningsbyrån ska kunna
kontakta föreningar med information om
bidrag, utbildningar med mera.
Registrering av ny förening görs på
kommunens hemsida.
Föreningsbyrån strävar efter att ha ett så
komplett föreningsregister som möjligt för
att kunna förmedla uppgifter om
föreningslivet i Örnsköldsvik till både
allmänhet och annan kommunal
verksamhet.
För att kontakta Föreningsbyrån:
E-post: foreningsbyran@ornskoldsvik.se
Telefon: 0660-882 15
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Bidrag till
idrottsföreningar
Idrottsföreningar med barn och
ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Sammankomstbidrag, anläggningsbidrag,
bidrag för hyrd lokal,
ledarutbildningsbidrag,
upprustningsbidrag, maskinbidrag,
kartbidrag, bidrag till skolidrottsföreningar
och utvecklingsbidrag.

Sammankomstbidrag
Bidraget avser att stödja idrottsföreningar
som anordnar aktiviteter för barn och
unga i åldersgruppen 7-25 år.

Villkor
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Dessutom ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas
sammankomstbidrag endast ut en (1) gång
per dag och grupp.

Med aktiv medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
träningsverksamhet.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingo. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Anläggningsbidrag
Bidraget avser att stödja idrottsföreningar
som äger egen anläggning.

Villkor
För att beviljas anläggningsbidrag måste
föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Föreningen ska se
till att anläggningen hålls i gott skick och är
driftsäker samt ha en underhållsplan på
minst tre (3) år. Anläggningen ska vara
tillgänglig för allmänhet, skolor och andra
ideella föreningar att låna eller hyra.
För föreningar med mer än 200
bidragsberättigade aktiva medlemmar
multipliceras anläggningsstödet med 1,2.
För föreningar med mer än 400
bidragsberättigade aktiva medlemmar
multipliceras anläggningsstödet med 1,5.
Med aktiv medlem avses den som har
betalat medlemsavgift och deltar i
föreningens träningsverksamhet.
Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Anläggningsbidraget fördelas enligt följande:
Byggnader
Omklädningsrum/WC/Dusch
Kansli/kök
Övriga samlingsrum
Varmförråd

170 kr/m2
140 kr/m2
85 kr/m2
40 kr/m2

Verksamhetsytor
Fotbollsplan, gräs
Konstgräsplan
Ungdomsplan, gräs
Ungdomsplan, konstgräs
Fotbollsplan, grus
Ungdomsplan, grus
Tennisbana
Tennisbana
Ishockeyplan med belysning och sarg
Mindre isbana
Ridplan med beslysning

minst 100 x 60 m
minst 100 x 60 m
minst 55 x 35 m
minst 55 x 35 m
minst 100 x 60 m
55 x 35 m
Grus
Asfalt

20 000 kronor
20 000 kronor
7 500 kronor
7 500 kronor
5 000 kronor
3 000 kronor
2 000 kronor
1 000 kronor
6 000 kronor
1 500 kronor
2 kr/m2

Motionsspår
Motionsspår - märkta vinter eller sommar
Mindre än 10 km
10 - 20 km
Mer än 20 km

1 000 kronor
1 500 kronor
2 000 kronor

Motionsspår - märkta vinter och sommar
Mindre än 10 km
10 - 20 km
Mer än 20 km

2 000 kronor
3 000 kronor
4 000 kronor

Elljusspår

4 500 kr/km
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Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av andra lokaltillhandahållare än
Örnsköldsviks kommun.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Föreningar som hyr
lokal eller verksamhetsytor kan beviljas
bidrag med upp till 60 % av redovisade
årskostnader för barn- och
ungdomsverksamhet, dock högst 20 000
kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att ge föreningar
ekonomisk möjlighet att utbilda barn- och
ungdomsledare för att höja kompetensen
inom föreningen och möjliggöra utveckling
för barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag.
Bidraget beviljas för utbildningskostnader
som kursavgift, resekostnader, studiematerial, lokalkostnader och eventuell
kostnad av inhyrd föreläsare. Endast
kurser arrangerade av eller i samverkan

med riks- eller distriktsorganisation är
bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsgrundande. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande. Vid
interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader inhyrd
föreläsare bidragsgrundande.

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 ->

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat.

Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.
Bidraget kan beviljas till högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickade.
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Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, planritning, fasader,
situationsplan, kostnadskalkyl,
finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget.
Anläggningar som innehåller huvudsaklig
kommersiell vuxenverksamhet beviljas
inte upprustningsbidrag.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter beslutade kriterier. Ansvarig
handläggare ger föreningen besked om
bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag
krävs att föreningen lämnar in en ny
ansökan för att en ny prövning av ärendet
ska göras.

Maskinbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
föreningar som äger egen anläggning med
inköp av maskiner.
Förening kan beviljas bidrag med högst
50 % av den totala kostnaden för inköp av
maskiner. Bidraget betalas ut mot
uppvisande av faktura för inköpet.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan inköp av maskinen
kan göras.
Till ansökan om maskinbidrag ska
kostnadskalkyl och finansieringsplan
bifogas.

Handläggning

Ansökan inlämnad senast 15 april
handläggs 16 april till 15 maj.

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter av nämnden beslutad budgetram.
Ansvarig handläggare ger föreningen
besked om bidraget beviljats eller
avslagits. Vid avslag krävs att föreningen
lämnar in en ny ansökan för att en ny
prövning av ärendet ska göras.

Ansökan inlämnad senast 15 oktober
handläggs 16 oktober till 15 november.

Ansökan inlämnad senast 15 april
handläggs 16 april till 15 maj.
Ansökan inlämnad senast 15 oktober
handläggs 16 oktober till 15 november.
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Bidrag till
skolidrottsföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar som
har sin grund inom skolan och följer
villkoren för sammankomstbidrag.
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
och genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas bidrag endast ut
en (1) gång per dag och grupp. Med aktiv
medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
träningsverksamhet.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.

Skolidrottsföreningar kan även söka
ledarutbildningsbidrag för utbildningar på
annan tid än skoltid enligt villkoren för
ledarutbildningsbidrag.
Ledarutbildningsbidraget har ett
maxbelopp fastställt till 20 000 kr per år.
Ansökan för ledarutbildningsbidrag
lämnas in senast två månader efter
genomförd utbildning tillsammans med
bifogat verifikat.

Kartbidrag
Bidraget avser att stödja framställning och
revidering av orienteringskartor.

Villkor
Orienteringsklubbarna ska årligen
gemensamt till Föreningsbyrån redovisa
en rullande 5-års plan. I planen ska framgå
vilka områden som avses, yta i km2 samt
kostnadsberäkning. Vid nyproduktion kan
förskott på bidraget betalas ut efter
färdigställande av grundmaterialet, dock
högst 50 % av den totala kostnaden, mot
uppvisande av verifikat. Resterande bidrag
betalas ut mot redovisning av färdig karta.

Bidrag kan beviljas för
framställning/revidering enligt
följande:
Nyproduktion
Omfattande revidering
Enkel revidering

7 000 kr/km2
5 000 kr/km2
1 000 kr/km2

Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att göra det möjligt för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga.
Bidraget kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubiléer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till barn- och
ungdomsföreningar
(inte idrottsföreningar)
Föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Medlemsbidrag, bidrag för hyrd lokal,
upprustningsbidrag,
ledarutbildningsbidrag, bidrag till politiska
ungdomsorganisationer, bidrag till
skolföreningar och utvecklingsbidrag.
För att föreningen ska vara
bidragsberättigad måste 60 % av de aktiva
medlemmarna vara i åldrarna 6-25 år.

Medlemsbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar med
verksamhet för barn och unga i åldern 625 år.

Villkor
För att beviljas medlemsbidrag måste
föreningen uppfylla de allmänna kraven
för bidrag.
Föreningen ska vara öppen för alla och
medlemskapet ska vara frivilligt. Den ska
även vara självständig och demokratiskt
uppbyggd. Verksamheten får inte strida
mot demokratins idéer och föreningen ska
vara ansluten till en riksorganisation som
sorterar under Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, MUCF.
Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
barn- och ungdomsverksamhet kan
beviljas bidrag efter särskild prövning.

Barn- och ungdomsförening som är
berättigad medlemsbidrag måste arbeta
mot de övergripande målen som Sveriges
riksdag antagit för ungdomsverksamhet i
förening. Målen är att:
-

Främja barn och ungas demokratiska
fostran
Främja jämställdhet och jämlikhet
Arbeta för att ge barn och unga en
meningsfull fritid
Arbeta för att engagera fler unga i
föreningslivet

Bidraget beräknas på antal aktiva
medlemmar, 6-25, år som är registrerade i
föreningen vid kalenderårets slut. Med
aktiv medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
verksamhet.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av annan lokaltillhandahållare än
Örnsköldsviks kommun.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag. Föreningar som hyr lokal
eller verksamhetsytor kan beviljas bidrag
med upp till 60 % av redovisade
årskostnader för barn- och ungdomsverksamhet, dock högst 20 000 kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.
Bidraget kan utgå med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickat.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, planritning, fasader,
situationsplan, kostnadskalkyl,
finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget.
Anläggningar som innehåller huvudsaklig
kommersiell vuxenverksamhet kan inte få
bidrag.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter av nämnden beslutade kriterier.
Ansvarig handläggare ger föreningen
besked om bidraget beviljats eller
avslagits. Vid avslag krävs att föreningen

lämnar in en ny ansökan för att en ny
prövning av ärendet ska kunna ske.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att ge föreningar
ekonomisk möjlighet att utbilda barn-och
ungdomsledare för att höja kompetens
inom föreningen och möjliggöra utveckling
för barn- och ungdomsverksamhet 6-25 år.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag.
Enbart kurser arrangerade av eller i
samverkan med riks- eller distriktsorganisation är bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsberättigade. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande. Vid
interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader för inhyrd
föreläsare bidragsgrundande

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 - >

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat
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Bidrag till politiska
ungdomsorganisationer
Bidraget avser att stödja politiska
ungdomsorganisationer vars moderparti
är invalt i kommunfullmäktige eller i
Sveriges riksdag.

Villkor
För att beviljas bidrag måste
ungdomsorganisationen uppfylla kraven
för medlemsbidrag.

13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas
sammankomstbidrag endast ut en (1) gång
per dag och grupp. Med aktiv medlem
avses den som betalat medlemsavgift och
deltar i föreningens träningsverksamhet.

Ungdomsorganisationen kan även få ett
bidrag på 200 kr per mandat som
moderpartiet har i Örnsköldsviks
kommuns kommunfullmäktige.

Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Politiska ungdomsorganisationer kan få ett
bidrag på 7 000 kr per parti att fördela
mellan organisationens lokalföreningar.

Bidrag till skolföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar som
har sin grund inom skolan och följer
villkoren för sammankomstbidrag.
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Utöver det ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.

Skolföreningar kan även söka
ledarutbildningsbidrag för utbildningar på
annan tid än skoltid enligt villkoren för
ledarutbildningsbidrag.
Ledarutbildningsbidraget har ett
maxbelopp fastställt till 20 000 kr per år.
Ansökan för ledarutbildningsbidrag
lämnas in senast två månader efter
genomförd utbildning tillsammans med
bifogat verifikat.

Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
13

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till
funktionsrättsföreningar
Funktionsrättsföreningar i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Medlemsbidrag, bidrag för hyrd lokal,
särskilt bidrag, transportbidrag,
sammankomstbidrag,
ledarutbildningsbidrag och
utvecklingsbidrag.
För att föreningen ska vara
bidragsberättigad måste föreningen
uppfylla de allmänna kraven för villkor
samt vara ansluten till en
statsbidragsberättigad riksorganisation.
Kommunala samorganisationer kan söka
och beviljas ett särskilt medlemsbidrag.

Medlemsbidrag
Bidraget avser att stödja funktionsrättsföreningar i deras verksamhet och som
företrädare för medlemmarna.

Villkor
Förening som söker medlemsbidraget
måste uppfylla de allmänna kraven för
bidrag.
Föreningen ska vara öppen för alla och
medlemskapet ska vara frivilligt, den ska
även vara självständigt och demokratiskt
uppbyggd. Verksamheten får inte strida
mot demokratins idéer och föreningen ska
vara ansluten till en statsbidragsberättigad
riksorganisation

Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
verksamhet kan beviljas bidrag efter
särskild prövning.
Bidraget är ett fast belopp beräknat på
antal medlemmar i föreningen vid
kalenderårets slut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av annan aktör än Örnsköldsviks
kommun. I första hand erbjuds lokaler i
Föreningarnas Hus eller i andra lokaler
som kommunen tillhandahåller med
subventionerad hyra.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag. Föreningar som hyr lokal
eller verksamhetsytor kan beviljas bidrag
med upp till 50 % av redovisade
årskostnader, dock högst 20 000 kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Transportbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar som
behöver använda sig av beställningstrafik
vid resor vars syfte är att delta i
föreningskonferenser, distriktsmöten eller
andra aktiviteter kopplade till
föreningsverksamhet eller samverkan.

Villkor
Förening som söker transportbidrag måste
uppfylla kraven för medlemsbidrag.
Transportbidraget kan beviljas med 50 %
av redovisad årskostnad för resor med
beställningstrafik inom Norrlandsregionen.
Ansökan kan göras löpande under året.

Särskilt bidrag
Bidraget avser att stödja och stimulera till
utveckling av föreningens barn- och
ungdomsverksamhet samt för
tillgänglighetsskapande åtgärder.

sammankomster och haft minst tio (10)
medlemmar.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare utöver ledare.
Sammankomsten ska vara minst 45
minuter, planerad och beslutad av
föreningens styrelse eller motsvarande.
Oavsett antal deltagare och aktivitetens
längd betalas sammankomstbidrag endast
ut en (1) gång per dag och grupp.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.
Ansökan lämnas in senast 15 september

Villkor
Förening som söker särskilt bidrag måste
uppfylla kraven för medlemsbidrag.
Ansökan kan göras löpande under året.

Sammankomstbidrag
Bidraget avser att stödja
funktionsrättsföreningar som är
berättigade statligt lokalt aktivitetsstöd.

Villkor
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Utöver det ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att stödja
funktionsrättsföreningar som är
berättigade sammankomstbidrag för att
ge föreningar ekonomisk möjlighet att
utbilda ledare för att höja kompetens
inom föreningen och möjliggöra
utveckling.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Bidraget beviljas
för utbildningskostnader som kursavgift,
resekostnader, studiematerial,
lokalkostnader och eventuell kostnad för
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inhyrd föreläsare. Enbart kurser
arrangerade av eller i samverkan med rikseller distriktsorganisation är
bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsgrundande. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande.
Vid interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader inhyrd
föreläsare bidragsgrundande.

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 - >

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
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Bidrag till
pensionärsföreningar
Pensionärsföreningar i Örnsköldsviks
kommun har möjlighet att söka
medlemsbidrag och utvecklingsbidrag.
Kommunala samorganisationer kan söka
och beviljas ett särskilt medlemsbidrag.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Medlemsbidrag

-

Bidraget avser att stödja
pensionärsföreningar i deras verksamhet
och som företrädare för föreningens
medlemmar.

-

Villkor
För att föreningen ska vara berättigad
medlemsbidrag måste föreningen uppfylla
de allmänna kraven för bidrag samt vara
ansluten till en statsbidragsberättigad
riksorganisation. .
Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
verksamhet kan beviljas bidrag efter
särskild prövning.

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Bidraget är ett fast belopp beräknat på
antal medlemmar i föreningen vid
kalenderårets slut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Bidrag till kultur,
arrangemang och
kulturarvsföreningar
Kulturföreningar, arrangerande föreningar
och kulturarvsföreningar i Örnsköldsviks
kommun kan söka arrangörsstöd och
utvecklingsbidrag. Kulturarvsföreningar
kan även söka basbidrag,
verksamhetsbidrag och
upprustningsbidrag.

Arrangörsstöd
Bidraget syftar till att fler offentliga
kulturarrangemang skapas i Örnsköldsviks
kommun.

grund för bidraget genomförts kan
beviljade medel krävas tillbaka.
Bidraget fördelas utifrån den budgetram
kultur- och fritidsnämnden avsätter.
Ansökan kan göras löpande under året.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Villkor
Bidrag kan sökas av ideella
kulturföreningar som uppfyller de
allmänna kraven för bidrag. För
arrangerande föreningar kan avvikelse
från de allmänna kraven göras i samverkan
med ansvarig handläggare på
Föreningsbyrån.
Bidraget måste sökas och beviljas innan
arrangemanget. Kulturarrangemang som
riktar sig till av nämnden prioriterade
grupper främjas.
Ett kulturarrangemang kan vara
scenframträdande, utställningar eller
föredrag.

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Bidraget betalas ut i förskott till
föreningen. Om föreningen inte kan
redovisa att den verksamhet som legat till
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Kulturarvsföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar vars
huvudsakliga verksamhet är att bevara,
använda och utveckla det lokala
kulturarvet. Kulturarvsföreningar kan söka
följande bidrag: basbidrag,
verksamhetsbidrag, upprustningsbidrag
och utvecklingskicken.

Basbidrag
Bidraget kan sökas av socknarnas elva
hembygdsföreningar och de av nämnden
beslutade fyra föreningar med
industrihistorisk inriktning, vars syfte och
mål är att bevara och tillgängliggöra det
lokala kulturarvet.

Villkor
Förening som söker basbidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Föreningar kan för sin vårdande och
dokumenterande verksamhet få ett bidrag
på 10 000 kr samt halva
försäkringskostnaden.
Ansökan lämnas in senast 2 maj.

Verksamhetsbidraget bestäms utifrån
befintlig budgetram och efter fördelning
av basbidrag.
Ansökan lämnas in senast 2 maj.

Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
restaureringsarbeten på föreningens
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
föremål.
Bidraget kan utgå med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickat.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
kostnadskalkyl och finansieringsplan
bifogas.

Handläggning

Verksamhetsbidrag
Bidraget kan sökas av förening som
uppfyller de allmänna kraven för bidrag.

Villkor
Bidraget kan sökas av föreningar som är
berättigade basbidrag och av förening som
är ansluten till riksorganisation men inte
är berättigad basbidrag.

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
prioriterar ansökningarna efter av
nämnden beslutade kriterier. Ansvarig
handläggare ger föreningen besked om
bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag
krävs att föreningen lämnar in en ny
ansökan för att en ny prövning av ärendet
ska göras.
Ansökan kan göras löpande under året.

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag
för öppen verksamhet.
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Bidrag till
samlingslokal- och
intresseföreningar

hålls i gott skick och är driftsäker samt ha
en underhållsplan på minst tre (3) år.

Föreningar i Örnsköldsviks kommun som
äger samlingslokaler och verksamhetsytor,
öppna och tillgängliga för allmänhet,
skolor och andra föreningar att låna eller
hyra har möjlighet att söka
anläggningsbidrag. Målet är att göra
samlingslokaler och verksamhetsytor
tillgängliga och skapa mötesplatser för
framförallt barn och unga i Örnsköldsviks
kommun. Samlingslokal- och
intresseföreningar kan även söka
utvecklingsbidrag.

Byggnader
Omklädningsrum
wc/dusch
Kansli/kök
Övriga rum
Varmförråd

Anläggningsbidrag
Bidraget avser att stödja anläggningar som
ägs av samlingslokal- och
intresseföreningar anslutna till
statsbidragsberättigad riksorganisation
och som av kultur- och fritidsnämnden
bedöms värdefulla för invånare i
Örnsköldsviks kommun. Bidraget avser att
möjliggöra för föreningar att underhålla
verksamhetsytor öppna och tillgängliga för
allmänheten.

Villkor
För att beviljas anläggningsbidrag måste
föreningen uppfylla de allmänna kraven
för bidrag. Föreningen måste även kunna
redovisa att det i lokalen, eller på
verksamhetsytorna, under det senaste
året varit minst 20 sammankomster eller
aktiviteter för barn och unga upp till 25 år.
Föreningen ska se till att anläggningen

Ansökan lämnas in senast 15 september

Anläggningsbidraget fördelas enligt
följande:

Verksamhetsytor
Fotbollsplan gräs/
konstgräs minst 100x60
Fotbollsplan gräs/
konstgräs minst 55x35
Fotbollsplan grus,
minst 100x60
Fotbollsplan grus,
minst 55x35
Tennisbana grus
Tennisbana asfalt
Ishockeyplan
med belysning och sarg
Isbana
Ridplan med belysning

170 kr/m2
140 kr/m2
85 kr/m2
40 kr/m2

20 000 kr
7 500 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
1 000 kr
6 000 kr
1 500 kr
2 kr/m2

Motionsspår
Märkta vinter eller sommar
Mindre än 10 km
1 000 kr
Mellan 10-20 km
1 500 kr
Mer än 20 km
2 000 kr
Märkta vinter och sommar
Mindre än 10 km
2 000 kr
Mellan 10-20 km
3 000 kr
Mer än 20 km
4 000 kr
Elljusspår

4 500 kr/km
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Upprustningsbidrag

Utvecklingsbidrag

Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.

Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:

Bidraget kan beviljas till högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickade.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, kostnadskalkyl, finansieringsplan
och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget. Anläggningar
som innehåller huvudsaklig kommersiell
vuxenverksamhet beviljas inte
upprustningsbidrag.

-

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
prioriterar bidragsansökningar efter
beslutade kriterier. Ansvarig handläggare
ger föreningen besked om bidraget
beviljats eller avslagits. Vid avslag krävs att
föreningen lämnar in en ny ansökan för att
en ny prövning av ärendet ska göras.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till frilufts- och
fiskevårdsområden
Frilufts- och fiskevårdsområden i
Örnsköldsviks kommun har möjlighet att
söka driftbidrag, upprustningsbidrag,
bidrag till fiskepremiärer och
utvecklingsbidrag.

Driftbidrag
fiskevårdsområden
Bidraget avser att stödja
fiskevårdsområden verksamma inom
Örnsköldsviks kommun för att stimulera
och underlätta för friluftsliv och sportfiske.

Villkor
För att en förening ska vara berättigad
driftbidrag måste de uppfylla de allmänna
kraven för bidrag. Fisket ska upplåtas till
allmänheten och vara gratis för ungdomar
upp till och med 16 år. Undantag kan
göras för utsättningsvatten och där lokala
regler säger annat.
Bidragets storlek avgörs av
fiskevårdsområdets vattenareal och
kilometer rinnande vatten. För skötsel av
serviceanläggningar avsedda för
sportfiskare betalas bidraget ut med ett
fast belopp.
Bidraget kan betalas ut till en
samverkansförening för
fiskevårdsområden om de inblandade
fiskevårdsområdena tycker att det är
lämpligt.

Driftbidraget fördelas enligt följande:
Grundbidrag
Sammanlagd vattenareal
Mindre än 300 hektar
300-599 hektar
Mer än 600 hektar

500 kr
1 000 kr
1 500 kr

Antal km rinnande vatten
Mindre än 10 km
10 – 19 km
Mer än 20 km

300 kr
500 kr
800 kr

Skötselbidrag
Vindskydd
300 kr
Fiskebrygga, handikappanpassad
eller flytbrygga
300 kr
Toalett
400 kr
Raststuga, öppen
för allmänhet
500 kr
Sopkärl, beställt av Miva
500 kr

Upprustningsbidrag till
friluftsområden
Bidraget avser att stödja föreningar vid
större investeringar och underhåll av
frilufts- och fiskevårdsområden för att
förbättra service och tillgänglighet för
friluftsliv och sportfiske.
Bidraget kan betalas ut med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader.

Villkor
För att föreningen ska vara berättigad
upprustningsbidrag måste föreningen
uppfylla kraven för driftsbidrag till
fiskevårdsområden.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

23

Upprustningsbidraget kan användas till
upprustning av stugor, inköp av bryggor,
vindskydd, bänkbord, skyltar och
informationstavlor. Bidraget kan också
användas till handikappanpassning av
stigar, toaletter, bryggor med mera.
Redskap för fiskevårdande insatser,
minkfällor, ryssjor och mjärdar samt
biotopåterställning är också möjligt att
söka bidrag för.
Med ansökan ska redovisning av
planerade åtgärder och en
finansieringsplan bifogas. Kräver åtgärden
bygglov eller strandskyddsdispens ska de
handlingarna också bifogas. Kostnader
kring bygglov och strandskyddsdispens
betalas av Örnsköldsviks kommun.

Bidragets storlek är maximerat till
5 000 kr.
Ansökan måste vara godkänd innan
fiskepremiären och bidraget betalas ut när
premiären varit och kvitto på inköpt fisk
skickats in till Föreningsbyrån.
Ansökan lämnas in senast 1 april.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:

Ansökan lämnas in senast 1 april.

-

Bidrag till fiskepremiärer

-

Bidraget avser att stödja föreningar som
vill arrangera fiskepremiärer för barn och
unga upp till 16 år innan ordinarie
fiskepremiär.
Bidraget kan sökas för att beställa extra
fisk.

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor

Villkor

För att en förening ska vara berättigad
bidrag för fiskepremiärer måste de
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Föreningen måste annonsera om
arrangemanget för att beviljas bidrag.
Senast en (1) vecka innan premiär ska
föreningen skicka över underlag till
ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
så att arrangemanget kan marknadsföras.

Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till
studieförbund

lokalavdelningen har fastställt
måldokument, rutiner för internkontroll
och rutiner för kvalitetssäkring och
utvärdering.

Kultur- och fritidsnämndens mål för stödet
till studieförbunden är att stötta
verksamhet som gör det möjligt för
invånare i kommunen att påverka sin
livssituation. Stötta verksamhet som
skapar engagemang för
samhällsutveckling, stärker demokratin
och yttrandefrihet samt ökar mångfald
och integrering.

Bidrag till studieförbunden fördelas
enligt följande:

Målen för det kommunala stödet till
studieförbunden är också att öka
mångfalden av konstnärliga upplevelser,
stödja ungas egna skapande och öka
delaktighet och tillgänglighet av
kulturupplevelser.
Studieförbundens verksamhet är till stor
del målstyrd och kultur- och
fritidsnämnden ansluter sig till
folkbildningspropositionen. Enligt
folkbildningspropositionen ska
studieförbundens verksamhet
kännetecknas av fritt och frivilligt
deltagande och kunskapssökande.
Verksamheten ska vara deltagarstyrd och
skild från samhällets läroplansbundna
utbildning.
Studieförbundens verksamhet ska vara
framåtsyftande och verksamheten ska
utvecklas så att den stödjer och stärker
människors möjligheter till inflytande och
utveckling, enskilt och tillsammans.

Villkor

Verksamhetsbidrag 65 %
-

50 % beräknas på de två föregående
åren
25 % beräknas på det totala antalet
studiecirkeltimmar
25 % beräknas på antal unika
deltagare i studiecirklar

Bidrag för kulturprogram 15 %
Annan folkbildningsverksamhet 10 %
-

50 % beräknas på antal studietimmar
50 % beräknas på antal unika
deltagare i studietimmar

Förstärkningsbidrag 10 %
-

50 % beräknas på antal unika
deltagare med funktionsnedsättning
- 50 % beräknas på antal studietimmar
på landsbygd*

Ansökan lämnas in senast 2 maj
tillsammans med redovisning av
studietimmar med uppdelning mellan
kulturprogram, förstärkningsbidrag och
verksamhetsrelaterat bidrag. Till ansökan
ska även verksamhetsberättelse med
bokslut, verksamhetsplan och datalistor
bifogas.
*landsbygd avser de områden som ligger
utanför den avgränsning som ”Den
fördjupade översiktsplanen för
Örnsköldsviks centralort” gör.

För att ett studieförbund ska få stöd av
kultur- och fritidsnämnden krävs att
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Bidrag till föreningar
som bedriver
verksamhet för
socialt utsatta
personer eller
grupper
Föreningar som bedriver verksamhet för
socialt utsatta personer eller grupper i
Örnsköldsviks kommun har möjlighet att
söka verksamhetsbidrag och
utvecklingsbidrag.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

-

Verksamhetsbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar som
arbetar med socialt utsatta personer eller
grupper.
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.

Villkor
Föreningsbyrån gör en årlig prioritering av
bidragsansökningarna.
Nämnden prioriterar föreningar med
verksamhet som är främjande och
förebyggande, inriktar sig mot barn och
unga, inriktar sig mot jämställdhet och
som inriktar sig på att verka för drogfrihet.

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 15 mars.
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Bidragsregler
Ideella föreningar
IDROTTSFÖRENINGAR
BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR (INTE IDROTT)
FUNKTIONSRÄTTSFÖRENINGAR
PENSIONÄRSFÖRENINGAR
KULTUR, ARRANGEMANG OCH KULTURARVSFÖRENINGAR

SAMLINGSLOKAL- OCH INTRESSEFÖRENINGAR
FRILUFTS- OCH FISKEVÅRDSOMRÅDEN
STUDIEFÖRBUND
SOCIALA FÖRENINGAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Vår vilja
Tillit och enkelhet
Vad behöver föreningen för att söka bidrag?
När får en förening avslag på sin ansökan?
Föreningsbyrån

4
4
4
5
5

BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGAR
Sammankomstbidrag
Anläggningsbidrag
Bidrag för hyrd lokal
Ledarutbildningsbidrag
Upprustningsbidrag
Maskinbidrag
Bidrag till skolidrottsföreningar
Kartbidrag
Utvecklingsbidrag

6
6
8
8
8
9
10
10
11

BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR
(INTE IDROTTSFÖRENINGAR)

Medlemsbidrag
Bidrag för hyrd lokal
Upprustningsbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Bidrag till skolföreningar
Utvecklingsbidrag

12
12
13
13
13
14
15

BIDRAG TILL FUNKTIONSRÄTTSFÖRENINGAR
Medlemsbidrag
Bidrag för hyrd lokal
Transportbidrag
Särskilt bidrag
Sammankomstbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Utvecklingsbidrag

16
16
16
17
17
17
18
1

BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Medlemsbidrag
Utvecklingsbidrag

19
19

BIDRAG TILL KULTUR, ARRANGEMANG OCH
KULTURARVSFÖRENINGAR
Arrangörsstöd
Utvecklingsbidrag
Kulturarvsföreningar
- Basbidrag och verksamhetsbidrag
- Upprustningsbidrag

20
20
20
21
21

BIDRAG TILL SAMLINGSLOKAL- OCH INTRESSEFÖRENINGAR
Anläggningsbidrag
Upprustningsbidrag
Utvecklingsbidrag

22
23
23

BIDRAG TILL FRILUFTS- OCH FISKEVÅRDSOMRÅDEN
Driftbidrag
Upprustningsbidrag
Bidrag till fiskepremiär för barn och unga
Utvecklingsbidrag

24
24
25
25

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND
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BIDRAG TILL FÖRENINGAR SOM BEDRIVER
VERKSAMHET FÖR SOCIALT UTSATTA
PERSONER ELLER GRUPPER
Verksamhetsbidrag
Utvecklingsbidrag
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Örnsköldsviks kommuns stöd till det ideella föreningslivet
Bidragsregler beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2018-10-17
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Allmänna
bestämmelser
Vår vilja
Kultur- och fritidsnämnden vill genom
stödet till ideella föreningar skapa
förutsättningar för ett fritt, frivilligt och
aktivt föreningsliv. Målsättningen är att
det ska finnas en mångfald av föreningar
för att alla, framförallt barn och unga, ska
ha möjlighet till en variationsrik fritid,
tillgänglig för alla, där gemenskap och
glädje står i fokus.
Det lokala föreningsstödet har som mål
att:
-

-

Bidra till en samhällsmiljö präglad
av delaktighet, respekt och
demokratiska värderingar.
Bidra till ökad jämställdhet,
jämlikhet och folkhälsa.
Uppmuntra föreningar och
organisationer till
gränsöverskridande samverkan.

Tillit och enkelhet
Vi litar på att civilsamhällets intentioner är
goda och vill medverka till att föreningar
får fokusera på sin verksamhet. Vi vill
därför underlätta föreningars bidragsansökningar och har valt stickprov och
årlig revision som kontroll av inlämnade
uppgifter. Därför är det viktigt att
föreningen sparar de handlingar som
bidragsansökningarna grundats på de
senaste fyra (4) åren.

Felaktiga uppgifter eller missbruk av
medel kan medföra att föreningen blir
återbetalningsskyldig eller avstängd från
rätten att söka bidrag. Alla föreningar som
beviljats bidrag kan komma att
kontrolleras av Föreningsbyrån och/eller
kommunrevisionen.
Vi förutsätter att föreningar med barnoch ungdomsverksamhet följer
barnkonventionen och att alla ideella
föreningar verkar för att skapa
demokratisk medvetenhet hos sina
medlemmar. Kommunens stöd till
civilsamhället genomsyras av tillit,
enkelhet och likvärdighet.

Vad behöver föreningen
för att söka bidrag?
För att vara bidragsberättigad ska
föreningen vara skriven och ha
verksamhet i Örnsköldsviks kommun samt
vara registrerad i kommunens
föreningsregister. Föreningen ska vara
ideell och ansluten till en riksorganisation
eller motsvarande. Föreningen ska ha varit
verksam i ett (1) år och ha minst tio (10)
aktiva medlemmar. Med aktiv medlem
avses den som betalat medlemsavgift och
deltar i föreningens verksamhet.
Bidragsberättigade föreningar ska ha
antagna stadgar, vald styrelse och fungera
enligt demokratiska principer. Föreningen
ska vara öppen för samarbete med andra
föreningar och Örnsköldsviks kommun.

Praktiskt om utbetalning
Föreningen behöver ett plus- eller
bankgiro, inga bidrag betalas ut till
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bankkonto eller via utbetalningsavi. Om
ansökan är korrekt ifylld betalas bidraget
ut inom en (1) månad förutsatt att
bidraget inte kräver handläggning.
Har föreningen inte fått bidraget utbetalt,
besked om komplettering eller avslag
måste föreningen själv kontakta
Föreningsbyrån. Bidrag betalas inte ut till
sektioner.

När får föreningen
avslag på sin
bidragsansökan?
Alla bidragsansökningar beviljas inte,
skälen till avslag kan vara flera. Om en
förening inte uppfyller kraven beviljas inte
ansökan. Detsamma gäller om en förening
lämnat in felaktiga uppgifter eller
missbrukat den tillit som bidragen
förutsätter.
Föreningar som har skulder till kommunen
kan tappa sin rätt att beviljas bidrag till
dess att skulden är reglerad. Skulder till
kommunen kan även leda till att
föreningen förlorar sin rätt att hyra lokaler
av kommunen.
För samma ändamål betalas inte mer än
ett (1) bidrag ut. Bidrag betalas inte heller
ut till studiecirklar som är anordnade av
studieförbund eller på annat sätt får
statliga eller kommunala bidrag.
Bidragen betalas ut inom ramen för de av
kommunfullmäktige och kultur- och
fritidsnämnden tilldelade medlen,
beloppen kan därför komma att justeras.

Undantag
Förening eller grupp med verksamhet som
inte uppfyller kraven för att vara
bidragsberättigad har rätt att söka bidrag
och få sin ansökan prövad av kultur- och
fritidsnämnden.

Föreningsbyrån
Föreningsbyrån är en del av kultur- och
fritidsavdelningen. Föreningsbyrån
ansvarar för samordning av
föreningsfrågor, handläggning och
utbetalning av bidrag samt lokaluthyrning.
Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete
och utveckling. Det är därför mycket
viktigt att föreningar hjälper oss i det
arbetet genom att svara på enkäter, deltar
vid möten eller lämnar synpunkter till oss.
Föreningar ansvarar själva för att
uppgifterna i registret är korrekta. Det är
viktigt för att Föreningsbyrån ska kunna
kontakta föreningar med information om
bidrag, utbildningar med mera.
Registrering av ny förening görs på
kommunens hemsida.
Föreningsbyrån strävar efter att ha ett så
komplett föreningsregister som möjligt för
att kunna förmedla uppgifter om
föreningslivet i Örnsköldsvik till både
allmänhet och annan kommunal
verksamhet.
För att kontakta Föreningsbyrån:
E-post: foreningsbyran@ornskoldsvik.se
Telefon: 0660-882 15
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Bidrag till
idrottsföreningar
Idrottsföreningar med barn och
ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Sammankomstbidrag, anläggningsbidrag,
bidrag för hyrd lokal,
ledarutbildningsbidrag,
upprustningsbidrag, maskinbidrag,
kartbidrag, bidrag till skolidrottsföreningar
och utvecklingsbidrag.

Sammankomstbidrag
Bidraget avser att stödja idrottsföreningar
som anordnar aktiviteter för barn och
unga i åldersgruppen 7-25 år.

Villkor
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Dessutom ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas
sammankomstbidrag endast ut en (1) gång
per dag och grupp.

Med aktiv medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
träningsverksamhet.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingo. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Anläggningsbidrag
Bidraget avser att stödja idrottsföreningar
som äger egen anläggning.

Villkor
För att beviljas anläggningsbidrag måste
föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Föreningen ska se
till att anläggningen hålls i gott skick och är
driftsäker samt ha en underhållsplan på
minst tre (3) år. Anläggningen ska vara
tillgänglig för allmänhet, skolor och andra
ideella föreningar att låna eller hyra.
För föreningar med mer än 200
bidragsberättigade aktiva medlemmar
multipliceras anläggningsstödet med 1,2.
För föreningar med mer än 400
bidragsberättigade aktiva medlemmar
multipliceras anläggningsstödet med 1,5.
Med aktiv medlem avses den som har
betalat medlemsavgift och deltar i
föreningens träningsverksamhet.
Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Anläggningsbidraget fördelas enligt följande:
Byggnader
Omklädningsrum/WC/Dusch
Kansli/kök
Övriga samlingsrum
Varmförråd

170 kr/m2
140 kr/m2
85 kr/m2
40 kr/m2

Verksamhetsytor
Fotbollsplan, gräs
Konstgräsplan
Ungdomsplan, gräs
Ungdomsplan, konstgräs
Fotbollsplan, grus
Ungdomsplan, grus
Tennisbana
Tennisbana
Ishockeyplan med belysning och sarg
Mindre isbana
Ridplan med beslysning

minst 100 x 60 m
minst 100 x 60 m
minst 55 x 35 m
minst 55 x 35 m
minst 100 x 60 m
55 x 35 m
Grus
Asfalt

20 000 kronor
20 000 kronor
7 500 kronor
7 500 kronor
5 000 kronor
3 000 kronor
2 000 kronor
1 000 kronor
6 000 kronor
1 500 kronor
2 kr/m2

Motionsspår
Motionsspår - märkta vinter eller sommar
Mindre än 10 km
10 - 20 km
Mer än 20 km

1 000 kronor
1 500 kronor
2 000 kronor

Motionsspår - märkta vinter och sommar
Mindre än 10 km
10 - 20 km
Mer än 20 km

2 000 kronor
3 000 kronor
4 000 kronor

Elljusspår

4 500 kr/km
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Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av andra lokaltillhandahållare än
Örnsköldsviks kommun.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Föreningar som hyr
lokal eller verksamhetsytor kan beviljas
bidrag med upp till 60 % av redovisade
årskostnader för barn- och
ungdomsverksamhet, dock högst 20 000
kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att ge föreningar
ekonomisk möjlighet att utbilda barn- och
ungdomsledare för att höja kompetensen
inom föreningen och möjliggöra utveckling
för barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag.
Bidraget beviljas för utbildningskostnader
som kursavgift, resekostnader, studiematerial, lokalkostnader och eventuell
kostnad av inhyrd föreläsare. Endast
kurser arrangerade av eller i samverkan

med riks- eller distriktsorganisation är
bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsgrundande. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande. Vid
interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader inhyrd
föreläsare bidragsgrundande.

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 ->

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat.

Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.
Bidraget kan beviljas till högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickade.
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Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, planritning, fasader,
situationsplan, kostnadskalkyl,
finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget.
Anläggningar som innehåller huvudsaklig
kommersiell vuxenverksamhet beviljas
inte upprustningsbidrag.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter beslutade kriterier. Ansvarig
handläggare ger föreningen besked om
bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag
krävs att föreningen lämnar in en ny
ansökan för att en ny prövning av ärendet
ska göras.

Maskinbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
föreningar som äger egen anläggning med
inköp av maskiner.
Förening kan beviljas bidrag med högst
50 % av den totala kostnaden för inköp av
maskiner. Bidraget betalas ut mot
uppvisande av faktura för inköpet.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan inköp av maskinen
kan göras.
Till ansökan om maskinbidrag ska
kostnadskalkyl och finansieringsplan
bifogas.

Handläggning

Ansökan inlämnad senast 15 april
handläggs 16 april till 15 maj.

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter av nämnden beslutad budgetram.
Ansvarig handläggare ger föreningen
besked om bidraget beviljats eller
avslagits. Vid avslag krävs att föreningen
lämnar in en ny ansökan för att en ny
prövning av ärendet ska göras.

Ansökan inlämnad senast 15 oktober
handläggs 16 oktober till 15 november.

Ansökan inlämnad senast 15 april
handläggs 16 april till 15 maj.
Ansökan inlämnad senast 15 oktober
handläggs 16 oktober till 15 november.
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Bidrag till
skolidrottsföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar som
har sin grund inom skolan och följer
villkoren för sammankomstbidrag.
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
och genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas bidrag endast ut
en (1) gång per dag och grupp. Med aktiv
medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
träningsverksamhet.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.

Skolidrottsföreningar kan även söka
ledarutbildningsbidrag för utbildningar på
annan tid än skoltid enligt villkoren för
ledarutbildningsbidrag.
Ledarutbildningsbidraget har ett
maxbelopp fastställt till 20 000 kr per år.
Ansökan för ledarutbildningsbidrag
lämnas in senast två månader efter
genomförd utbildning tillsammans med
bifogat verifikat.

Kartbidrag
Bidraget avser att stödja framställning och
revidering av orienteringskartor.

Villkor
Orienteringsklubbarna ska årligen
gemensamt till Föreningsbyrån redovisa
en rullande 5-års plan. I planen ska framgå
vilka områden som avses, yta i km2 samt
kostnadsberäkning. Vid nyproduktion kan
förskott på bidraget betalas ut efter
färdigställande av grundmaterialet, dock
högst 50 % av den totala kostnaden, mot
uppvisande av verifikat. Resterande bidrag
betalas ut mot redovisning av färdig karta.

Bidrag kan beviljas för
framställning/revidering enligt
följande:
Nyproduktion
Omfattande revidering
Enkel revidering

7 000 kr/km2
5 000 kr/km2
1 000 kr/km2

Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att göra det möjligt för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga.
Bidraget kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubiléer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

10

Bidrag till barn- och
ungdomsföreningar
(inte idrottsföreningar)
Föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Medlemsbidrag, bidrag för hyrd lokal,
upprustningsbidrag,
ledarutbildningsbidrag, bidrag till politiska
ungdomsorganisationer, bidrag till
skolföreningar och utvecklingsbidrag.
För att föreningen ska vara
bidragsberättigad måste 60 % av de aktiva
medlemmarna vara i åldrarna 6-25 år.

Medlemsbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar med
verksamhet för barn och unga i åldern 625 år.

Villkor
För att beviljas medlemsbidrag måste
föreningen uppfylla de allmänna kraven
för bidrag.
Föreningen ska vara öppen för alla och
medlemskapet ska vara frivilligt. Den ska
även vara självständig och demokratiskt
uppbyggd. Verksamheten får inte strida
mot demokratins idéer och föreningen ska
vara ansluten till en riksorganisation som
sorterar under Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, MUCF.
Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
barn- och ungdomsverksamhet kan
beviljas bidrag efter särskild prövning.

Barn- och ungdomsförening som är
berättigad medlemsbidrag måste arbeta
mot de övergripande målen som Sveriges
riksdag antagit för ungdomsverksamhet i
förening. Målen är att:
-

Främja barn och ungas demokratiska
fostran
Främja jämställdhet och jämlikhet
Arbeta för att ge barn och unga en
meningsfull fritid
Arbeta för att engagera fler unga i
föreningslivet

Bidraget beräknas på antal aktiva
medlemmar, 6-25, år som är registrerade i
föreningen vid kalenderårets slut. Med
aktiv medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
verksamhet.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av annan lokaltillhandahållare än
Örnsköldsviks kommun.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag. Föreningar som hyr lokal
eller verksamhetsytor kan beviljas bidrag
med upp till 60 % av redovisade
årskostnader för barn- och ungdomsverksamhet, dock högst 20 000 kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.
Bidraget kan utgå med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickat.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, planritning, fasader,
situationsplan, kostnadskalkyl,
finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget.
Anläggningar som innehåller huvudsaklig
kommersiell vuxenverksamhet kan inte få
bidrag.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter av nämnden beslutade kriterier.
Ansvarig handläggare ger föreningen
besked om bidraget beviljats eller
avslagits. Vid avslag krävs att föreningen

lämnar in en ny ansökan för att en ny
prövning av ärendet ska kunna ske.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att ge föreningar
ekonomisk möjlighet att utbilda barn-och
ungdomsledare för att höja kompetens
inom föreningen och möjliggöra utveckling
för barn- och ungdomsverksamhet 6-25 år.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag.
Enbart kurser arrangerade av eller i
samverkan med riks- eller distriktsorganisation är bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsberättigade. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande. Vid
interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader för inhyrd
föreläsare bidragsgrundande

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 - >

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat
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Bidrag till politiska
ungdomsorganisationer
Bidraget avser att stödja politiska
ungdomsorganisationer vars moderparti
är invalt i kommunfullmäktige eller i
Sveriges riksdag.

Villkor
För att beviljas bidrag måste
ungdomsorganisationen uppfylla kraven
för medlemsbidrag.

13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas
sammankomstbidrag endast ut en (1) gång
per dag och grupp. Med aktiv medlem
avses den som betalat medlemsavgift och
deltar i föreningens träningsverksamhet.

Ungdomsorganisationen kan även få ett
bidrag på 200 kr per mandat som
moderpartiet har i Örnsköldsviks
kommuns kommunfullmäktige.

Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Politiska ungdomsorganisationer kan få ett
bidrag på 7 000 kr per parti att fördela
mellan organisationens lokalföreningar.

Bidrag till skolföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar som
har sin grund inom skolan och följer
villkoren för sammankomstbidrag.
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Utöver det ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.

Skolföreningar kan även söka
ledarutbildningsbidrag för utbildningar på
annan tid än skoltid enligt villkoren för
ledarutbildningsbidrag.
Ledarutbildningsbidraget har ett
maxbelopp fastställt till 20 000 kr per år.
Ansökan för ledarutbildningsbidrag
lämnas in senast två månader efter
genomförd utbildning tillsammans med
bifogat verifikat.

Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
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Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till
funktionsrättsföreningar
Funktionsrättsföreningar i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Medlemsbidrag, bidrag för hyrd lokal,
särskilt bidrag, transportbidrag,
sammankomstbidrag,
ledarutbildningsbidrag och
utvecklingsbidrag.
För att föreningen ska vara
bidragsberättigad måste föreningen
uppfylla de allmänna kraven för villkor
samt vara ansluten till en
statsbidragsberättigad riksorganisation.
Kommunala samorganisationer kan söka
och beviljas ett särskilt medlemsbidrag.

Medlemsbidrag
Bidraget avser att stödja funktionsrättsföreningar i deras verksamhet och som
företrädare för medlemmarna.

Villkor
Förening som söker medlemsbidraget
måste uppfylla de allmänna kraven för
bidrag.
Föreningen ska vara öppen för alla och
medlemskapet ska vara frivilligt, den ska
även vara självständigt och demokratiskt
uppbyggd. Verksamheten får inte strida
mot demokratins idéer och föreningen ska
vara ansluten till en statsbidragsberättigad
riksorganisation

Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
verksamhet kan beviljas bidrag efter
särskild prövning.
Bidraget är ett fast belopp beräknat på
antal medlemmar i föreningen vid
kalenderårets slut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av annan aktör än Örnsköldsviks
kommun. I första hand erbjuds lokaler i
Föreningarnas Hus eller i andra lokaler
som kommunen tillhandahåller med
subventionerad hyra.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag. Föreningar som hyr lokal
eller verksamhetsytor kan beviljas bidrag
med upp till 50 % av redovisade
årskostnader, dock högst 20 000 kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Transportbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar som
behöver använda sig av beställningstrafik
vid resor vars syfte är att delta i
föreningskonferenser, distriktsmöten eller
andra aktiviteter kopplade till
föreningsverksamhet eller samverkan.

Villkor
Förening som söker transportbidrag måste
uppfylla kraven för medlemsbidrag.
Transportbidraget kan beviljas med 50 %
av redovisad årskostnad för resor med
beställningstrafik inom Norrlandsregionen.
Ansökan kan göras löpande under året.

Särskilt bidrag
Bidraget avser att stödja och stimulera till
utveckling av föreningens barn- och
ungdomsverksamhet samt för
tillgänglighetsskapande åtgärder.

sammankomster och haft minst tio (10)
medlemmar.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare utöver ledare.
Sammankomsten ska vara minst 45
minuter, planerad och beslutad av
föreningens styrelse eller motsvarande.
Oavsett antal deltagare och aktivitetens
längd betalas sammankomstbidrag endast
ut en (1) gång per dag och grupp.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.
Ansökan lämnas in senast 15 september

Villkor
Förening som söker särskilt bidrag måste
uppfylla kraven för medlemsbidrag.
Ansökan kan göras löpande under året.

Sammankomstbidrag
Bidraget avser att stödja
funktionsrättsföreningar som är
berättigade statligt lokalt aktivitetsstöd.

Villkor
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Utöver det ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att stödja
funktionsrättsföreningar som är
berättigade sammankomstbidrag för att
ge föreningar ekonomisk möjlighet att
utbilda ledare för att höja kompetens
inom föreningen och möjliggöra
utveckling.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Bidraget beviljas
för utbildningskostnader som kursavgift,
resekostnader, studiematerial,
lokalkostnader och eventuell kostnad för
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inhyrd föreläsare. Enbart kurser
arrangerade av eller i samverkan med rikseller distriktsorganisation är
bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsgrundande. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande.
Vid interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader inhyrd
föreläsare bidragsgrundande.

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 - >

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
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Bidrag till
pensionärsföreningar
Pensionärsföreningar i Örnsköldsviks
kommun har möjlighet att söka
medlemsbidrag och utvecklingsbidrag.
Kommunala samorganisationer kan söka
och beviljas ett särskilt medlemsbidrag.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Medlemsbidrag

-

Bidraget avser att stödja
pensionärsföreningar i deras verksamhet
och som företrädare för föreningens
medlemmar.

-

Villkor
För att föreningen ska vara berättigad
medlemsbidrag måste föreningen uppfylla
de allmänna kraven för bidrag samt vara
ansluten till en statsbidragsberättigad
riksorganisation. .
Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
verksamhet kan beviljas bidrag efter
särskild prövning.

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Bidraget är ett fast belopp beräknat på
antal medlemmar i föreningen vid
kalenderårets slut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

18

Bidrag till kultur,
arrangemang och
kulturarvsföreningar
Kulturföreningar, arrangerande föreningar
och kulturarvsföreningar i Örnsköldsviks
kommun kan söka arrangörsstöd och
utvecklingsbidrag. Kulturarvsföreningar
kan även söka basbidrag,
verksamhetsbidrag och
upprustningsbidrag.

Arrangörsstöd
Bidraget syftar till att fler offentliga
kulturarrangemang skapas i Örnsköldsviks
kommun.

grund för bidraget genomförts kan
beviljade medel krävas tillbaka.
Bidraget fördelas utifrån den budgetram
kultur- och fritidsnämnden avsätter.
Ansökan kan göras löpande under året.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Villkor
Bidrag kan sökas av ideella
kulturföreningar som uppfyller de
allmänna kraven för bidrag. För
arrangerande föreningar kan avvikelse
från de allmänna kraven göras i samverkan
med ansvarig handläggare på
Föreningsbyrån.
Bidraget måste sökas och beviljas innan
arrangemanget. Kulturarrangemang som
riktar sig till av nämnden prioriterade
grupper främjas.
Ett kulturarrangemang kan vara
scenframträdande, utställningar eller
föredrag.

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Bidraget betalas ut i förskott till
föreningen. Om föreningen inte kan
redovisa att den verksamhet som legat till
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Kulturarvsföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar vars
huvudsakliga verksamhet är att bevara,
använda och utveckla det lokala
kulturarvet. Kulturarvsföreningar kan söka
följande bidrag: basbidrag,
verksamhetsbidrag, upprustningsbidrag
och utvecklingskicken.

Basbidrag
Bidraget kan sökas av socknarnas elva
hembygdsföreningar och de av nämnden
beslutade fyra föreningar med
industrihistorisk inriktning, vars syfte och
mål är att bevara och tillgängliggöra det
lokala kulturarvet.

Villkor
Förening som söker basbidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Föreningar kan för sin vårdande och
dokumenterande verksamhet få ett bidrag
på 10 000 kr samt halva
försäkringskostnaden.
Ansökan lämnas in senast 2 maj.

Verksamhetsbidraget bestäms utifrån
befintlig budgetram och efter fördelning
av basbidrag.
Ansökan lämnas in senast 2 maj.

Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
restaureringsarbeten på föreningens
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
föremål.
Bidraget kan utgå med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickat.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
kostnadskalkyl och finansieringsplan
bifogas.

Handläggning

Verksamhetsbidrag
Bidraget kan sökas av förening som
uppfyller de allmänna kraven för bidrag.

Villkor
Bidraget kan sökas av föreningar som är
berättigade basbidrag och av förening som
är ansluten till riksorganisation men inte
är berättigad basbidrag.

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
prioriterar ansökningarna efter av
nämnden beslutade kriterier. Ansvarig
handläggare ger föreningen besked om
bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag
krävs att föreningen lämnar in en ny
ansökan för att en ny prövning av ärendet
ska göras.
Ansökan kan göras löpande under året.

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag
för öppen verksamhet.
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Bidrag till
samlingslokal- och
intresseföreningar

hålls i gott skick och är driftsäker samt ha
en underhållsplan på minst tre (3) år.

Föreningar i Örnsköldsviks kommun som
äger samlingslokaler och verksamhetsytor,
öppna och tillgängliga för allmänhet,
skolor och andra föreningar att låna eller
hyra har möjlighet att söka
anläggningsbidrag. Målet är att göra
samlingslokaler och verksamhetsytor
tillgängliga och skapa mötesplatser för
framförallt barn och unga i Örnsköldsviks
kommun. Samlingslokal- och
intresseföreningar kan även söka
utvecklingsbidrag.

Byggnader
Omklädningsrum
wc/dusch
Kansli/kök
Övriga rum
Varmförråd

Anläggningsbidrag
Bidraget avser att stödja anläggningar som
ägs av samlingslokal- och
intresseföreningar anslutna till
statsbidragsberättigad riksorganisation
och som av kultur- och fritidsnämnden
bedöms värdefulla för invånare i
Örnsköldsviks kommun. Bidraget avser att
möjliggöra för föreningar att underhålla
verksamhetsytor öppna och tillgängliga för
allmänheten.

Villkor
För att beviljas anläggningsbidrag måste
föreningen uppfylla de allmänna kraven
för bidrag. Föreningen måste även kunna
redovisa att det i lokalen, eller på
verksamhetsytorna, under det senaste
året varit minst 20 sammankomster eller
aktiviteter för barn och unga upp till 25 år.
Föreningen ska se till att anläggningen

Ansökan lämnas in senast 15 september

Anläggningsbidraget fördelas enligt
följande:

Verksamhetsytor
Fotbollsplan gräs/
konstgräs minst 100x60
Fotbollsplan gräs/
konstgräs minst 55x35
Fotbollsplan grus,
minst 100x60
Fotbollsplan grus,
minst 55x35
Tennisbana grus
Tennisbana asfalt
Ishockeyplan
med belysning och sarg
Isbana
Ridplan med belysning

170 kr/m2
140 kr/m2
85 kr/m2
40 kr/m2

20 000 kr
7 500 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
1 000 kr
6 000 kr
1 500 kr
2 kr/m2

Motionsspår
Märkta vinter eller sommar
Mindre än 10 km
1 000 kr
Mellan 10-20 km
1 500 kr
Mer än 20 km
2 000 kr
Märkta vinter och sommar
Mindre än 10 km
2 000 kr
Mellan 10-20 km
3 000 kr
Mer än 20 km
4 000 kr
Elljusspår

4 500 kr/km
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Upprustningsbidrag

Utvecklingsbidrag

Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.

Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:

Bidraget kan beviljas till högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickade.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, kostnadskalkyl, finansieringsplan
och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget. Anläggningar
som innehåller huvudsaklig kommersiell
vuxenverksamhet beviljas inte
upprustningsbidrag.

-

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
prioriterar bidragsansökningar efter
beslutade kriterier. Ansvarig handläggare
ger föreningen besked om bidraget
beviljats eller avslagits. Vid avslag krävs att
föreningen lämnar in en ny ansökan för att
en ny prövning av ärendet ska göras.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till frilufts- och
fiskevårdsområden
Frilufts- och fiskevårdsområden i
Örnsköldsviks kommun har möjlighet att
söka driftbidrag, upprustningsbidrag,
bidrag till fiskepremiärer och
utvecklingsbidrag.

Driftbidrag
fiskevårdsområden
Bidraget avser att stödja
fiskevårdsområden verksamma inom
Örnsköldsviks kommun för att stimulera
och underlätta för friluftsliv och sportfiske.

Villkor
För att en förening ska vara berättigad
driftbidrag måste de uppfylla de allmänna
kraven för bidrag. Fisket ska upplåtas till
allmänheten och vara gratis för ungdomar
upp till och med 16 år. Undantag kan
göras för utsättningsvatten och där lokala
regler säger annat.
Bidragets storlek avgörs av
fiskevårdsområdets vattenareal och
kilometer rinnande vatten. För skötsel av
serviceanläggningar avsedda för
sportfiskare betalas bidraget ut med ett
fast belopp.
Bidraget kan betalas ut till en
samverkansförening för
fiskevårdsområden om de inblandade
fiskevårdsområdena tycker att det är
lämpligt.

Driftbidraget fördelas enligt följande:
Grundbidrag
Sammanlagd vattenareal
Mindre än 300 hektar
300-599 hektar
Mer än 600 hektar

500 kr
1 000 kr
1 500 kr

Antal km rinnande vatten
Mindre än 10 km
10 – 19 km
Mer än 20 km

300 kr
500 kr
800 kr

Skötselbidrag
Vindskydd
300 kr
Fiskebrygga, handikappanpassad
eller flytbrygga
300 kr
Toalett
400 kr
Raststuga, öppen
för allmänhet
500 kr
Sopkärl, beställt av Miva
500 kr

Upprustningsbidrag till
friluftsområden
Bidraget avser att stödja föreningar vid
större investeringar och underhåll av
frilufts- och fiskevårdsområden för att
förbättra service och tillgänglighet för
friluftsliv och sportfiske.
Bidraget kan betalas ut med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader.

Villkor
För att föreningen ska vara berättigad
upprustningsbidrag måste föreningen
uppfylla kraven för driftsbidrag till
fiskevårdsområden.

Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Upprustningsbidraget kan användas till
upprustning av stugor, inköp av bryggor,
vindskydd, bänkbord, skyltar och
informationstavlor. Bidraget kan också
användas till handikappanpassning av
stigar, toaletter, bryggor med mera.
Redskap för fiskevårdande insatser,
minkfällor, ryssjor och mjärdar samt
biotopåterställning är också möjligt att
söka bidrag för.
Med ansökan ska redovisning av
planerade åtgärder och en
finansieringsplan bifogas. Kräver åtgärden
bygglov eller strandskyddsdispens ska de
handlingarna också bifogas. Kostnader
kring bygglov och strandskyddsdispens
betalas av Örnsköldsviks kommun.

Bidragets storlek är maximerat till
5 000 kr.
Ansökan måste vara godkänd innan
fiskepremiären och bidraget betalas ut när
premiären varit och kvitto på inköpt fisk
skickats in till Föreningsbyrån.
Ansökan lämnas in senast 1 april.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:

Ansökan lämnas in senast 1 april.

-

Bidrag till fiskepremiärer

-

Bidraget avser att stödja föreningar som
vill arrangera fiskepremiärer för barn och
unga upp till 16 år innan ordinarie
fiskepremiär.
Bidraget kan sökas för att beställa extra
fisk.

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor

Villkor

För att en förening ska vara berättigad
bidrag för fiskepremiärer måste de
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Föreningen måste annonsera om
arrangemanget för att beviljas bidrag.
Senast en (1) vecka innan premiär ska
föreningen skicka över underlag till
ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
så att arrangemanget kan marknadsföras.

Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till
studieförbund

lokalavdelningen har fastställt
måldokument, rutiner för internkontroll
och rutiner för kvalitetssäkring och
utvärdering.

Kultur- och fritidsnämndens mål för stödet
till studieförbunden är att stötta
verksamhet som gör det möjligt för
invånare i kommunen att påverka sin
livssituation. Stötta verksamhet som
skapar engagemang för
samhällsutveckling, stärker demokratin
och yttrandefrihet samt ökar mångfald
och integrering.

Bidrag till studieförbunden fördelas
enligt följande:

Målen för det kommunala stödet till
studieförbunden är också att öka
mångfalden av konstnärliga upplevelser,
stödja ungas egna skapande och öka
delaktighet och tillgänglighet av
kulturupplevelser.
Studieförbundens verksamhet är till stor
del målstyrd och kultur- och
fritidsnämnden ansluter sig till
folkbildningspropositionen. Enligt
folkbildningspropositionen ska
studieförbundens verksamhet
kännetecknas av fritt och frivilligt
deltagande och kunskapssökande.
Verksamheten ska vara deltagarstyrd och
skild från samhällets läroplansbundna
utbildning.
Studieförbundens verksamhet ska vara
framåtsyftande och verksamheten ska
utvecklas så att den stödjer och stärker
människors möjligheter till inflytande och
utveckling, enskilt och tillsammans.

Villkor

Verksamhetsbidrag 65 %
-

50 % beräknas på de två föregående
åren
25 % beräknas på det totala antalet
studiecirkeltimmar
25 % beräknas på antal unika
deltagare i studiecirklar

Bidrag för kulturprogram 15 %
Annan folkbildningsverksamhet 10 %
-

50 % beräknas på antal studietimmar
50 % beräknas på antal unika
deltagare i studietimmar

Förstärkningsbidrag 10 %
-

50 % beräknas på antal unika
deltagare med funktionsnedsättning
- 50 % beräknas på antal studietimmar
på landsbygd*

Ansökan lämnas in senast 2 maj
tillsammans med redovisning av
studietimmar med uppdelning mellan
kulturprogram, förstärkningsbidrag och
verksamhetsrelaterat bidrag. Till ansökan
ska även verksamhetsberättelse med
bokslut, verksamhetsplan och datalistor
bifogas.
*landsbygd avser de områden som ligger
utanför den avgränsning som ”Den
fördjupade översiktsplanen för
Örnsköldsviks centralort” gör.

För att ett studieförbund ska få stöd av
kultur- och fritidsnämnden krävs att
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Bidrag till föreningar
som bedriver
verksamhet för
socialt utsatta
personer eller
grupper
Föreningar som bedriver verksamhet för
socialt utsatta personer eller grupper i
Örnsköldsviks kommun har möjlighet att
söka verksamhetsbidrag och
utvecklingsbidrag.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

-

Verksamhetsbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar som
arbetar med socialt utsatta personer eller
grupper.
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.

Villkor
Föreningsbyrån gör en årlig prioritering av
bidragsansökningarna.
Nämnden prioriterar föreningar med
verksamhet som är främjande och
förebyggande, inriktar sig mot barn och
unga, inriktar sig mot jämställdhet och
som inriktar sig på att verka för drogfrihet.

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 15 mars.
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Bidragsregler
Ideella föreningar
IDROTTSFÖRENINGAR
BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR (INTE IDROTT)
FUNKTIONSRÄTTSFÖRENINGAR
PENSIONÄRSFÖRENINGAR
KULTUR, ARRANGEMANG OCH KULTURARVSFÖRENINGAR

SAMLINGSLOKAL- OCH INTRESSEFÖRENINGAR
FRILUFTS- OCH FISKEVÅRDSOMRÅDEN
STUDIEFÖRBUND
SOCIALA FÖRENINGAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Vår vilja
Tillit och enkelhet
Vad behöver föreningen för att söka bidrag?
När får en förening avslag på sin ansökan?
Föreningsbyrån

4
4
4
5
5

BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGAR
Sammankomstbidrag
Anläggningsbidrag
Bidrag för hyrd lokal
Ledarutbildningsbidrag
Upprustningsbidrag
Maskinbidrag
Bidrag till skolidrottsföreningar
Kartbidrag
Utvecklingsbidrag

6
6
8
8
8
9
10
10
11

BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR
(INTE IDROTTSFÖRENINGAR)

Medlemsbidrag
Bidrag för hyrd lokal
Upprustningsbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Bidrag till skolföreningar
Utvecklingsbidrag

12
12
13
13
13
14
15

BIDRAG TILL FUNKTIONSRÄTTSFÖRENINGAR
Medlemsbidrag
Bidrag för hyrd lokal
Transportbidrag
Särskilt bidrag
Sammankomstbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Utvecklingsbidrag

16
16
16
17
17
17
18
1

BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Medlemsbidrag
Utvecklingsbidrag

19
19

BIDRAG TILL KULTUR, ARRANGEMANG OCH
KULTURARVSFÖRENINGAR
Arrangörsstöd
Utvecklingsbidrag
Kulturarvsföreningar
- Basbidrag och verksamhetsbidrag
- Upprustningsbidrag

20
20
20
21
21

BIDRAG TILL SAMLINGSLOKAL- OCH INTRESSEFÖRENINGAR
Anläggningsbidrag
Upprustningsbidrag
Utvecklingsbidrag

22
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Allmänna
bestämmelser
Vår vilja
Kultur- och fritidsnämnden vill genom
stödet till ideella föreningar skapa
förutsättningar för ett fritt, frivilligt och
aktivt föreningsliv. Målsättningen är att
det ska finnas en mångfald av föreningar
för att alla, framförallt barn och unga, ska
ha möjlighet till en variationsrik fritid,
tillgänglig för alla, där gemenskap och
glädje står i fokus.
Det lokala föreningsstödet har som mål
att:
-

-

Bidra till en samhällsmiljö präglad
av delaktighet, respekt och
demokratiska värderingar.
Bidra till ökad jämställdhet,
jämlikhet och folkhälsa.
Uppmuntra föreningar och
organisationer till
gränsöverskridande samverkan.

Tillit och enkelhet
Vi litar på att civilsamhällets intentioner är
goda och vill medverka till att föreningar
får fokusera på sin verksamhet. Vi vill
därför underlätta föreningars bidragsansökningar och har valt stickprov och
årlig revision som kontroll av inlämnade
uppgifter. Därför är det viktigt att
föreningen sparar de handlingar som
bidragsansökningarna grundats på de
senaste fyra (4) åren.

Felaktiga uppgifter eller missbruk av
medel kan medföra att föreningen blir
återbetalningsskyldig eller avstängd från
rätten att söka bidrag. Alla föreningar som
beviljats bidrag kan komma att
kontrolleras av Föreningsbyrån och/eller
kommunrevisionen.
Vi förutsätter att föreningar med barnoch ungdomsverksamhet följer
barnkonventionen och att alla ideella
föreningar verkar för att skapa
demokratisk medvetenhet hos sina
medlemmar. Kommunens stöd till
civilsamhället genomsyras av tillit,
enkelhet och likvärdighet.

Vad behöver föreningen
för att söka bidrag?
För att vara bidragsberättigad ska
föreningen vara skriven och ha
verksamhet i Örnsköldsviks kommun samt
vara registrerad i kommunens
föreningsregister. Föreningen ska vara
ideell och ansluten till en riksorganisation
eller motsvarande. Föreningen ska ha varit
verksam i ett (1) år och ha minst tio (10)
aktiva medlemmar. Med aktiv medlem
avses den som betalat medlemsavgift och
deltar i föreningens verksamhet.
Bidragsberättigade föreningar ska ha
antagna stadgar, vald styrelse och fungera
enligt demokratiska principer. Föreningen
ska vara öppen för samarbete med andra
föreningar och Örnsköldsviks kommun.

Praktiskt om utbetalning
Föreningen behöver ett plus- eller
bankgiro, inga bidrag betalas ut till
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bankkonto eller via utbetalningsavi. Om
ansökan är korrekt ifylld betalas bidraget
ut inom en (1) månad förutsatt att
bidraget inte kräver handläggning.
Har föreningen inte fått bidraget utbetalt,
besked om komplettering eller avslag
måste föreningen själv kontakta
Föreningsbyrån. Bidrag betalas inte ut till
sektioner.

När får föreningen
avslag på sin
bidragsansökan?
Alla bidragsansökningar beviljas inte,
skälen till avslag kan vara flera. Om en
förening inte uppfyller kraven beviljas inte
ansökan. Detsamma gäller om en förening
lämnat in felaktiga uppgifter eller
missbrukat den tillit som bidragen
förutsätter.
Föreningar som har skulder till kommunen
kan tappa sin rätt att beviljas bidrag till
dess att skulden är reglerad. Skulder till
kommunen kan även leda till att
föreningen förlorar sin rätt att hyra lokaler
av kommunen.
För samma ändamål betalas inte mer än
ett (1) bidrag ut. Bidrag betalas inte heller
ut till studiecirklar som är anordnade av
studieförbund eller på annat sätt får
statliga eller kommunala bidrag.
Bidragen betalas ut inom ramen för de av
kommunfullmäktige och kultur- och
fritidsnämnden tilldelade medlen,
beloppen kan därför komma att justeras.

Undantag
Förening eller grupp med verksamhet som
inte uppfyller kraven för att vara
bidragsberättigad har rätt att söka bidrag
och få sin ansökan prövad av kultur- och
fritidsnämnden.

Föreningsbyrån
Föreningsbyrån är en del av kultur- och
fritidsavdelningen. Föreningsbyrån
ansvarar för samordning av
föreningsfrågor, handläggning och
utbetalning av bidrag samt lokaluthyrning.
Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete
och utveckling. Det är därför mycket
viktigt att föreningar hjälper oss i det
arbetet genom att svara på enkäter, deltar
vid möten eller lämnar synpunkter till oss.
Föreningar ansvarar själva för att
uppgifterna i registret är korrekta. Det är
viktigt för att Föreningsbyrån ska kunna
kontakta föreningar med information om
bidrag, utbildningar med mera.
Registrering av ny förening görs på
kommunens hemsida.
Föreningsbyrån strävar efter att ha ett så
komplett föreningsregister som möjligt för
att kunna förmedla uppgifter om
föreningslivet i Örnsköldsvik till både
allmänhet och annan kommunal
verksamhet.
För att kontakta Föreningsbyrån:
E-post: foreningsbyran@ornskoldsvik.se
Telefon: 0660-882 15
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Bidrag till
idrottsföreningar
Idrottsföreningar med barn och
ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Sammankomstbidrag, anläggningsbidrag,
bidrag för hyrd lokal,
ledarutbildningsbidrag,
upprustningsbidrag, maskinbidrag,
kartbidrag, bidrag till skolidrottsföreningar
och utvecklingsbidrag.

Sammankomstbidrag
Bidraget avser att stödja idrottsföreningar
som anordnar aktiviteter för barn och
unga i åldersgruppen 7-25 år.

Villkor
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Dessutom ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas
sammankomstbidrag endast ut en (1) gång
per dag och grupp.

Med aktiv medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
träningsverksamhet.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingo. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Anläggningsbidrag
Bidraget avser att stödja idrottsföreningar
som äger egen anläggning.

Villkor
För att beviljas anläggningsbidrag måste
föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Föreningen ska se
till att anläggningen hålls i gott skick och är
driftsäker samt ha en underhållsplan på
minst tre (3) år. Anläggningen ska vara
tillgänglig för allmänhet, skolor och andra
ideella föreningar att låna eller hyra.
För föreningar med mer än 200
bidragsberättigade aktiva medlemmar
multipliceras anläggningsstödet med 1,2.
För föreningar med mer än 400
bidragsberättigade aktiva medlemmar
multipliceras anläggningsstödet med 1,5.
Med aktiv medlem avses den som har
betalat medlemsavgift och deltar i
föreningens träningsverksamhet.
Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Anläggningsbidraget fördelas enligt följande:
Byggnader
Omklädningsrum/WC/Dusch
Kansli/kök
Övriga samlingsrum
Varmförråd

170 kr/m2
140 kr/m2
85 kr/m2
40 kr/m2

Verksamhetsytor
Fotbollsplan, gräs
Konstgräsplan
Ungdomsplan, gräs
Ungdomsplan, konstgräs
Fotbollsplan, grus
Ungdomsplan, grus
Tennisbana
Tennisbana
Ishockeyplan med belysning och sarg
Mindre isbana
Ridplan med beslysning

minst 100 x 60 m
minst 100 x 60 m
minst 55 x 35 m
minst 55 x 35 m
minst 100 x 60 m
55 x 35 m
Grus
Asfalt

20 000 kronor
20 000 kronor
7 500 kronor
7 500 kronor
5 000 kronor
3 000 kronor
2 000 kronor
1 000 kronor
6 000 kronor
1 500 kronor
2 kr/m2

Motionsspår
Motionsspår - märkta vinter eller sommar
Mindre än 10 km
10 - 20 km
Mer än 20 km

1 000 kronor
1 500 kronor
2 000 kronor

Motionsspår - märkta vinter och sommar
Mindre än 10 km
10 - 20 km
Mer än 20 km

2 000 kronor
3 000 kronor
4 000 kronor

Elljusspår

4 500 kr/km
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Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av andra lokaltillhandahållare än
Örnsköldsviks kommun.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Föreningar som hyr
lokal eller verksamhetsytor kan beviljas
bidrag med upp till 60 % av redovisade
årskostnader för barn- och
ungdomsverksamhet, dock högst 20 000
kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att ge föreningar
ekonomisk möjlighet att utbilda barn- och
ungdomsledare för att höja kompetensen
inom föreningen och möjliggöra utveckling
för barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag.
Bidraget beviljas för utbildningskostnader
som kursavgift, resekostnader, studiematerial, lokalkostnader och eventuell
kostnad av inhyrd föreläsare. Endast
kurser arrangerade av eller i samverkan

med riks- eller distriktsorganisation är
bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsgrundande. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande. Vid
interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader inhyrd
föreläsare bidragsgrundande.

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 ->

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat.

Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.
Bidraget kan beviljas till högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickade.
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Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, planritning, fasader,
situationsplan, kostnadskalkyl,
finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget.
Anläggningar som innehåller huvudsaklig
kommersiell vuxenverksamhet beviljas
inte upprustningsbidrag.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter beslutade kriterier. Ansvarig
handläggare ger föreningen besked om
bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag
krävs att föreningen lämnar in en ny
ansökan för att en ny prövning av ärendet
ska göras.

Maskinbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
föreningar som äger egen anläggning med
inköp av maskiner.
Förening kan beviljas bidrag med högst
50 % av den totala kostnaden för inköp av
maskiner. Bidraget betalas ut mot
uppvisande av faktura för inköpet.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan inköp av maskinen
kan göras.
Till ansökan om maskinbidrag ska
kostnadskalkyl och finansieringsplan
bifogas.

Handläggning

Ansökan inlämnad senast 15 april
handläggs 16 april till 15 maj.

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter av nämnden beslutad budgetram.
Ansvarig handläggare ger föreningen
besked om bidraget beviljats eller
avslagits. Vid avslag krävs att föreningen
lämnar in en ny ansökan för att en ny
prövning av ärendet ska göras.

Ansökan inlämnad senast 15 oktober
handläggs 16 oktober till 15 november.

Ansökan inlämnad senast 15 april
handläggs 16 april till 15 maj.
Ansökan inlämnad senast 15 oktober
handläggs 16 oktober till 15 november.
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Bidrag till
skolidrottsföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar som
har sin grund inom skolan och följer
villkoren för sammankomstbidrag.
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
och genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas bidrag endast ut
en (1) gång per dag och grupp. Med aktiv
medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
träningsverksamhet.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.

Skolidrottsföreningar kan även söka
ledarutbildningsbidrag för utbildningar på
annan tid än skoltid enligt villkoren för
ledarutbildningsbidrag.
Ledarutbildningsbidraget har ett
maxbelopp fastställt till 20 000 kr per år.
Ansökan för ledarutbildningsbidrag
lämnas in senast två månader efter
genomförd utbildning tillsammans med
bifogat verifikat.

Kartbidrag
Bidraget avser att stödja framställning och
revidering av orienteringskartor.

Villkor
Orienteringsklubbarna ska årligen
gemensamt till Föreningsbyrån redovisa
en rullande 5-års plan. I planen ska framgå
vilka områden som avses, yta i km2 samt
kostnadsberäkning. Vid nyproduktion kan
förskott på bidraget betalas ut efter
färdigställande av grundmaterialet, dock
högst 50 % av den totala kostnaden, mot
uppvisande av verifikat. Resterande bidrag
betalas ut mot redovisning av färdig karta.

Bidrag kan beviljas för
framställning/revidering enligt
följande:
Nyproduktion
Omfattande revidering
Enkel revidering

7 000 kr/km2
5 000 kr/km2
1 000 kr/km2

Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att göra det möjligt för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga.
Bidraget kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubiléer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till barn- och
ungdomsföreningar
(inte idrottsföreningar)
Föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Medlemsbidrag, bidrag för hyrd lokal,
upprustningsbidrag,
ledarutbildningsbidrag, bidrag till politiska
ungdomsorganisationer, bidrag till
skolföreningar och utvecklingsbidrag.
För att föreningen ska vara
bidragsberättigad måste 60 % av de aktiva
medlemmarna vara i åldrarna 6-25 år.

Medlemsbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar med
verksamhet för barn och unga i åldern 625 år.

Villkor
För att beviljas medlemsbidrag måste
föreningen uppfylla de allmänna kraven
för bidrag.
Föreningen ska vara öppen för alla och
medlemskapet ska vara frivilligt. Den ska
även vara självständig och demokratiskt
uppbyggd. Verksamheten får inte strida
mot demokratins idéer och föreningen ska
vara ansluten till en riksorganisation som
sorterar under Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, MUCF.
Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
barn- och ungdomsverksamhet kan
beviljas bidrag efter särskild prövning.

Barn- och ungdomsförening som är
berättigad medlemsbidrag måste arbeta
mot de övergripande målen som Sveriges
riksdag antagit för ungdomsverksamhet i
förening. Målen är att:
-

Främja barn och ungas demokratiska
fostran
Främja jämställdhet och jämlikhet
Arbeta för att ge barn och unga en
meningsfull fritid
Arbeta för att engagera fler unga i
föreningslivet

Bidraget beräknas på antal aktiva
medlemmar, 6-25, år som är registrerade i
föreningen vid kalenderårets slut. Med
aktiv medlem avses den som betalat
medlemsavgift och deltar i föreningens
verksamhet.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av annan lokaltillhandahållare än
Örnsköldsviks kommun.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag. Föreningar som hyr lokal
eller verksamhetsytor kan beviljas bidrag
med upp till 60 % av redovisade
årskostnader för barn- och ungdomsverksamhet, dock högst 20 000 kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.
Bidraget kan utgå med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickat.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, planritning, fasader,
situationsplan, kostnadskalkyl,
finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget.
Anläggningar som innehåller huvudsaklig
kommersiell vuxenverksamhet kan inte få
bidrag.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
går efter ansökningstidens slut igenom alla
bidragsansökningar och prioriterar dem
efter av nämnden beslutade kriterier.
Ansvarig handläggare ger föreningen
besked om bidraget beviljats eller
avslagits. Vid avslag krävs att föreningen

lämnar in en ny ansökan för att en ny
prövning av ärendet ska kunna ske.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att ge föreningar
ekonomisk möjlighet att utbilda barn-och
ungdomsledare för att höja kompetens
inom föreningen och möjliggöra utveckling
för barn- och ungdomsverksamhet 6-25 år.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag.
Enbart kurser arrangerade av eller i
samverkan med riks- eller distriktsorganisation är bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsberättigade. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande. Vid
interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader för inhyrd
föreläsare bidragsgrundande

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 - >

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat
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Bidrag till politiska
ungdomsorganisationer
Bidraget avser att stödja politiska
ungdomsorganisationer vars moderparti
är invalt i kommunfullmäktige eller i
Sveriges riksdag.

Villkor
För att beviljas bidrag måste
ungdomsorganisationen uppfylla kraven
för medlemsbidrag.

13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får
räknas som deltagare. Sammankomsten
ska vara minst 45 minuter, planerad och
beslutad av föreningens styrelse eller
motsvarande. Oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd betalas
sammankomstbidrag endast ut en (1) gång
per dag och grupp. Med aktiv medlem
avses den som betalat medlemsavgift och
deltar i föreningens träningsverksamhet.

Ungdomsorganisationen kan även få ett
bidrag på 200 kr per mandat som
moderpartiet har i Örnsköldsviks
kommuns kommunfullmäktige.

Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Politiska ungdomsorganisationer kan få ett
bidrag på 7 000 kr per parti att fördela
mellan organisationens lokalföreningar.

Bidrag till skolföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar som
har sin grund inom skolan och följer
villkoren för sammankomstbidrag.
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Utöver det ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20
bidragsberättigade sammankomster för
deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft
minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna
7-25 år.

Skolföreningar kan även söka
ledarutbildningsbidrag för utbildningar på
annan tid än skoltid enligt villkoren för
ledarutbildningsbidrag.
Ledarutbildningsbidraget har ett
maxbelopp fastställt till 20 000 kr per år.
Ansökan för ledarutbildningsbidrag
lämnas in senast två månader efter
genomförd utbildning tillsammans med
bifogat verifikat.

Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år
utöver ledare. Ledaren måste vara minst
13

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till
funktionsrättsföreningar
Funktionsrättsföreningar i Örnsköldsviks
kommun kan söka följande bidrag:
Medlemsbidrag, bidrag för hyrd lokal,
särskilt bidrag, transportbidrag,
sammankomstbidrag,
ledarutbildningsbidrag och
utvecklingsbidrag.
För att föreningen ska vara
bidragsberättigad måste föreningen
uppfylla de allmänna kraven för villkor
samt vara ansluten till en
statsbidragsberättigad riksorganisation.
Kommunala samorganisationer kan söka
och beviljas ett särskilt medlemsbidrag.

Medlemsbidrag
Bidraget avser att stödja funktionsrättsföreningar i deras verksamhet och som
företrädare för medlemmarna.

Villkor
Förening som söker medlemsbidraget
måste uppfylla de allmänna kraven för
bidrag.
Föreningen ska vara öppen för alla och
medlemskapet ska vara frivilligt, den ska
även vara självständigt och demokratiskt
uppbyggd. Verksamheten får inte strida
mot demokratins idéer och föreningen ska
vara ansluten till en statsbidragsberättigad
riksorganisation

Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
verksamhet kan beviljas bidrag efter
särskild prövning.
Bidraget är ett fast belopp beräknat på
antal medlemmar i föreningen vid
kalenderårets slut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.

Bidrag för hyrd lokal
Bidraget avser att stödja föreningar som
hyr lokal av annan aktör än Örnsköldsviks
kommun. I första hand erbjuds lokaler i
Föreningarnas Hus eller i andra lokaler
som kommunen tillhandahåller med
subventionerad hyra.

Villkor
För att beviljas bidrag för hyrd lokal måste
föreningen uppfylla kraven för
medlemsbidrag. Föreningar som hyr lokal
eller verksamhetsytor kan beviljas bidrag
med upp till 50 % av redovisade
årskostnader, dock högst 20 000 kronor.
Hyreskostnader för lokaler som hyrs av
Örnsköldsviks kommun är inte
bidragsgrundande, inte heller
hyreskostnader för arrangemang av
kommersiell karaktär.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Transportbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar som
behöver använda sig av beställningstrafik
vid resor vars syfte är att delta i
föreningskonferenser, distriktsmöten eller
andra aktiviteter kopplade till
föreningsverksamhet eller samverkan.

Villkor
Förening som söker transportbidrag måste
uppfylla kraven för medlemsbidrag.
Transportbidraget kan beviljas med 50 %
av redovisad årskostnad för resor med
beställningstrafik inom Norrlandsregionen.
Ansökan kan göras löpande under året.

Särskilt bidrag
Bidraget avser att stödja och stimulera till
utveckling av föreningens barn- och
ungdomsverksamhet samt för
tillgänglighetsskapande åtgärder.

sammankomster och haft minst tio (10)
medlemmar.
Med bidragsberättigad sammankomst
menas en ledarledd sammankomst med
minst tre (3) deltagare utöver ledare.
Sammankomsten ska vara minst 45
minuter, planerad och beslutad av
föreningens styrelse eller motsvarande.
Oavsett antal deltagare och aktivitetens
längd betalas sammankomstbidrag endast
ut en (1) gång per dag och grupp.
Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller
aktivitet delas på flera grupper i syfte att
få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller
till entrébelagda tävlingar eller
kommersiella arrangemang som
exempelvis danser och bingon. För
studiecirklar anordnade av studieförbund
eller sammankomster som anordnas i
samarbete med skolan under skoltid
betalas inget bidrag ut.
Ansökan lämnas in senast 15 september

Villkor
Förening som söker särskilt bidrag måste
uppfylla kraven för medlemsbidrag.
Ansökan kan göras löpande under året.

Sammankomstbidrag
Bidraget avser att stödja
funktionsrättsföreningar som är
berättigade statligt lokalt aktivitetsstöd.

Villkor
För att beviljas bidrag ska föreningen
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Utöver det ska föreningen under
bidragsåret ha genomfört minst 20

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att stödja
funktionsrättsföreningar som är
berättigade sammankomstbidrag för att
ge föreningar ekonomisk möjlighet att
utbilda ledare för att höja kompetens
inom föreningen och möjliggöra
utveckling.

Villkor
För att beviljas ledarutbildningsbidrag
måste föreningen uppfylla kraven för
sammankomstbidrag. Bidraget beviljas
för utbildningskostnader som kursavgift,
resekostnader, studiematerial,
lokalkostnader och eventuell kostnad för
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inhyrd föreläsare. Enbart kurser
arrangerade av eller i samverkan med rikseller distriktsorganisation är
bidragsberättigade.
Studiecirklar, kongresser och läger är inte
bidragsgrundande. Vid externa
utbildningar är kursavgift och
resekostnader bidragsgrundande.
Vid interna utbildningar är studiematerial,
lokalkostnader och kostnader inhyrd
föreläsare bidragsgrundande.

Ledarutbildningsbidraget fördelas
enligt följande:
10 - 100 medlemmar
101 - 150 medlemmar
151 - 200 medlemmar
201 - 250 medlemmar
251 - 300 medlemmar
301 - 350 medlemmar
351 - 400 medlemmar
401 - >

5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 000 kr
9 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
12 000 kr

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 2 månader
efter genomförd utbildning tillsammans
med bifogat verifikat

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:
-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
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Bidrag till
pensionärsföreningar
Pensionärsföreningar i Örnsköldsviks
kommun har möjlighet att söka
medlemsbidrag och utvecklingsbidrag.
Kommunala samorganisationer kan söka
och beviljas ett särskilt medlemsbidrag.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Medlemsbidrag

-

Bidraget avser att stödja
pensionärsföreningar i deras verksamhet
och som företrädare för föreningens
medlemmar.

-

Villkor
För att föreningen ska vara berättigad
medlemsbidrag måste föreningen uppfylla
de allmänna kraven för bidrag samt vara
ansluten till en statsbidragsberättigad
riksorganisation. .
Förening som inte är ansluten till
riksorganisation men som har betydande
verksamhet kan beviljas bidrag efter
särskild prövning.

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Bidraget är ett fast belopp beräknat på
antal medlemmar i föreningen vid
kalenderårets slut.
Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Bidrag till kultur,
arrangemang och
kulturarvsföreningar
Kulturföreningar, arrangerande föreningar
och kulturarvsföreningar i Örnsköldsviks
kommun kan söka arrangörsstöd och
utvecklingsbidrag. Kulturarvsföreningar
kan även söka basbidrag,
verksamhetsbidrag och
upprustningsbidrag.

Arrangörsstöd
Bidraget syftar till att fler offentliga
kulturarrangemang skapas i Örnsköldsviks
kommun.

grund för bidraget genomförts kan
beviljade medel krävas tillbaka.
Bidraget fördelas utifrån den budgetram
kultur- och fritidsnämnden avsätter.
Ansökan kan göras löpande under året.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

Villkor
Bidrag kan sökas av ideella
kulturföreningar som uppfyller de
allmänna kraven för bidrag. För
arrangerande föreningar kan avvikelse
från de allmänna kraven göras i samverkan
med ansvarig handläggare på
Föreningsbyrån.
Bidraget måste sökas och beviljas innan
arrangemanget. Kulturarrangemang som
riktar sig till av nämnden prioriterade
grupper främjas.
Ett kulturarrangemang kan vara
scenframträdande, utställningar eller
föredrag.

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Bidraget betalas ut i förskott till
föreningen. Om föreningen inte kan
redovisa att den verksamhet som legat till
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Kulturarvsföreningar
Bidraget avser att stödja föreningar vars
huvudsakliga verksamhet är att bevara,
använda och utveckla det lokala
kulturarvet. Kulturarvsföreningar kan söka
följande bidrag: basbidrag,
verksamhetsbidrag, upprustningsbidrag
och utvecklingskicken.

Basbidrag
Bidraget kan sökas av socknarnas elva
hembygdsföreningar och de av nämnden
beslutade fyra föreningar med
industrihistorisk inriktning, vars syfte och
mål är att bevara och tillgängliggöra det
lokala kulturarvet.

Villkor
Förening som söker basbidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Föreningar kan för sin vårdande och
dokumenterande verksamhet få ett bidrag
på 10 000 kr samt halva
försäkringskostnaden.
Ansökan lämnas in senast 2 maj.

Verksamhetsbidraget bestäms utifrån
befintlig budgetram och efter fördelning
av basbidrag.
Ansökan lämnas in senast 2 maj.

Upprustningsbidrag
Bidraget avser att ekonomiskt stödja
restaureringsarbeten på föreningens
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
föremål.
Bidraget kan utgå med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickat.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
kostnadskalkyl och finansieringsplan
bifogas.

Handläggning

Verksamhetsbidrag
Bidraget kan sökas av förening som
uppfyller de allmänna kraven för bidrag.

Villkor
Bidraget kan sökas av föreningar som är
berättigade basbidrag och av förening som
är ansluten till riksorganisation men inte
är berättigad basbidrag.

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
prioriterar ansökningarna efter av
nämnden beslutade kriterier. Ansvarig
handläggare ger föreningen besked om
bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag
krävs att föreningen lämnar in en ny
ansökan för att en ny prövning av ärendet
ska göras.
Ansökan kan göras löpande under året.

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag
för öppen verksamhet.
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Bidrag till
samlingslokal- och
intresseföreningar

hålls i gott skick och är driftsäker samt ha
en underhållsplan på minst tre (3) år.

Föreningar i Örnsköldsviks kommun som
äger samlingslokaler och verksamhetsytor,
öppna och tillgängliga för allmänhet,
skolor och andra föreningar att låna eller
hyra har möjlighet att söka
anläggningsbidrag. Målet är att göra
samlingslokaler och verksamhetsytor
tillgängliga och skapa mötesplatser för
framförallt barn och unga i Örnsköldsviks
kommun. Samlingslokal- och
intresseföreningar kan även söka
utvecklingsbidrag.

Byggnader
Omklädningsrum
wc/dusch
Kansli/kök
Övriga rum
Varmförråd

Anläggningsbidrag
Bidraget avser att stödja anläggningar som
ägs av samlingslokal- och
intresseföreningar anslutna till
statsbidragsberättigad riksorganisation
och som av kultur- och fritidsnämnden
bedöms värdefulla för invånare i
Örnsköldsviks kommun. Bidraget avser att
möjliggöra för föreningar att underhålla
verksamhetsytor öppna och tillgängliga för
allmänheten.

Villkor
För att beviljas anläggningsbidrag måste
föreningen uppfylla de allmänna kraven
för bidrag. Föreningen måste även kunna
redovisa att det i lokalen, eller på
verksamhetsytorna, under det senaste
året varit minst 20 sammankomster eller
aktiviteter för barn och unga upp till 25 år.
Föreningen ska se till att anläggningen

Ansökan lämnas in senast 15 september

Anläggningsbidraget fördelas enligt
följande:

Verksamhetsytor
Fotbollsplan gräs/
konstgräs minst 100x60
Fotbollsplan gräs/
konstgräs minst 55x35
Fotbollsplan grus,
minst 100x60
Fotbollsplan grus,
minst 55x35
Tennisbana grus
Tennisbana asfalt
Ishockeyplan
med belysning och sarg
Isbana
Ridplan med belysning

170 kr/m2
140 kr/m2
85 kr/m2
40 kr/m2

20 000 kr
7 500 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
1 000 kr
6 000 kr
1 500 kr
2 kr/m2

Motionsspår
Märkta vinter eller sommar
Mindre än 10 km
1 000 kr
Mellan 10-20 km
1 500 kr
Mer än 20 km
2 000 kr
Märkta vinter och sommar
Mindre än 10 km
2 000 kr
Mellan 10-20 km
3 000 kr
Mer än 20 km
4 000 kr
Elljusspår

4 500 kr/km
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Upprustningsbidrag

Utvecklingsbidrag

Bidraget avser att ekonomiskt stödja
förbättringsarbete och upprätthållande av
standard i föreningsägda lokaler och
anläggningar.

Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:

Bidraget kan beviljas till högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader. Beviljas
föreningen statligt bidrag kan kommunens
bidragsdel uppgå till 30 %.
Förening som beviljas bidrag ska påbörja
arbetet inom ett (1) år och slutföra det
inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter
slutbesiktning och verifikat är inskickade.

Villkor
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Ansökan måste komma in och hanteras av
Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
Till ansökan om upprustningsbidrag ska
ritningar, kostnadskalkyl, finansieringsplan
och driftskalkyl bifogas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
vilka kriterier som ska gälla för prioritering
och fördelning av bidraget. Anläggningar
som innehåller huvudsaklig kommersiell
vuxenverksamhet beviljas inte
upprustningsbidrag.

-

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
prioriterar bidragsansökningar efter
beslutade kriterier. Ansvarig handläggare
ger föreningen besked om bidraget
beviljats eller avslagits. Vid avslag krävs att
föreningen lämnar in en ny ansökan för att
en ny prövning av ärendet ska göras.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till frilufts- och
fiskevårdsområden
Frilufts- och fiskevårdsområden i
Örnsköldsviks kommun har möjlighet att
söka driftbidrag, upprustningsbidrag,
bidrag till fiskepremiärer och
utvecklingsbidrag.

Driftbidrag
fiskevårdsområden
Bidraget avser att stödja
fiskevårdsområden verksamma inom
Örnsköldsviks kommun för att stimulera
och underlätta för friluftsliv och sportfiske.

Villkor
För att en förening ska vara berättigad
driftbidrag måste de uppfylla de allmänna
kraven för bidrag. Fisket ska upplåtas till
allmänheten och vara gratis för ungdomar
upp till och med 16 år. Undantag kan
göras för utsättningsvatten och där lokala
regler säger annat.
Bidragets storlek avgörs av
fiskevårdsområdets vattenareal och
kilometer rinnande vatten. För skötsel av
serviceanläggningar avsedda för
sportfiskare betalas bidraget ut med ett
fast belopp.
Bidraget kan betalas ut till en
samverkansförening för
fiskevårdsområden om de inblandade
fiskevårdsområdena tycker att det är
lämpligt.

Driftbidraget fördelas enligt följande:
Grundbidrag
Sammanlagd vattenareal
Mindre än 300 hektar
300-599 hektar
Mer än 600 hektar

500 kr
1 000 kr
1 500 kr

Antal km rinnande vatten
Mindre än 10 km
10 – 19 km
Mer än 20 km

300 kr
500 kr
800 kr

Skötselbidrag
Vindskydd
300 kr
Fiskebrygga, handikappanpassad
eller flytbrygga
300 kr
Toalett
400 kr
Raststuga, öppen
för allmänhet
500 kr
Sopkärl, beställt av Miva
500 kr

Upprustningsbidrag till
friluftsområden
Bidraget avser att stödja föreningar vid
större investeringar och underhåll av
frilufts- och fiskevårdsområden för att
förbättra service och tillgänglighet för
friluftsliv och sportfiske.
Bidraget kan betalas ut med högst 25 % av
marknadsmässiga kostnader.

Villkor
För att föreningen ska vara berättigad
upprustningsbidrag måste föreningen
uppfylla kraven för driftsbidrag till
fiskevårdsområden.

Ansökan lämnas in senast 15 september.
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Upprustningsbidraget kan användas till
upprustning av stugor, inköp av bryggor,
vindskydd, bänkbord, skyltar och
informationstavlor. Bidraget kan också
användas till handikappanpassning av
stigar, toaletter, bryggor med mera.
Redskap för fiskevårdande insatser,
minkfällor, ryssjor och mjärdar samt
biotopåterställning är också möjligt att
söka bidrag för.
Med ansökan ska redovisning av
planerade åtgärder och en
finansieringsplan bifogas. Kräver åtgärden
bygglov eller strandskyddsdispens ska de
handlingarna också bifogas. Kostnader
kring bygglov och strandskyddsdispens
betalas av Örnsköldsviks kommun.

Bidragets storlek är maximerat till
5 000 kr.
Ansökan måste vara godkänd innan
fiskepremiären och bidraget betalas ut när
premiären varit och kvitto på inköpt fisk
skickats in till Föreningsbyrån.
Ansökan lämnas in senast 1 april.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling
för i första hand barn och unga. Bidraget
kan betalas ut för en eller flera
nedanstående punkter:

Ansökan lämnas in senast 1 april.

-

Bidrag till fiskepremiärer

-

Bidraget avser att stödja föreningar som
vill arrangera fiskepremiärer för barn och
unga upp till 16 år innan ordinarie
fiskepremiär.
Bidraget kan sökas för att beställa extra
fisk.

-

-

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor

Villkor

För att en förening ska vara berättigad
bidrag för fiskepremiärer måste de
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.
Föreningen måste annonsera om
arrangemanget för att beviljas bidrag.
Senast en (1) vecka innan premiär ska
föreningen skicka över underlag till
ansvarig handläggare på Föreningsbyrån
så att arrangemanget kan marknadsföras.

Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.
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Bidrag till
studieförbund

lokalavdelningen har fastställt
måldokument, rutiner för internkontroll
och rutiner för kvalitetssäkring och
utvärdering.

Kultur- och fritidsnämndens mål för stödet
till studieförbunden är att stötta
verksamhet som gör det möjligt för
invånare i kommunen att påverka sin
livssituation. Stötta verksamhet som
skapar engagemang för
samhällsutveckling, stärker demokratin
och yttrandefrihet samt ökar mångfald
och integrering.

Bidrag till studieförbunden fördelas
enligt följande:

Målen för det kommunala stödet till
studieförbunden är också att öka
mångfalden av konstnärliga upplevelser,
stödja ungas egna skapande och öka
delaktighet och tillgänglighet av
kulturupplevelser.
Studieförbundens verksamhet är till stor
del målstyrd och kultur- och
fritidsnämnden ansluter sig till
folkbildningspropositionen. Enligt
folkbildningspropositionen ska
studieförbundens verksamhet
kännetecknas av fritt och frivilligt
deltagande och kunskapssökande.
Verksamheten ska vara deltagarstyrd och
skild från samhällets läroplansbundna
utbildning.
Studieförbundens verksamhet ska vara
framåtsyftande och verksamheten ska
utvecklas så att den stödjer och stärker
människors möjligheter till inflytande och
utveckling, enskilt och tillsammans.

Villkor

Verksamhetsbidrag 65 %
-

50 % beräknas på de två föregående
åren
25 % beräknas på det totala antalet
studiecirkeltimmar
25 % beräknas på antal unika
deltagare i studiecirklar

Bidrag för kulturprogram 15 %
Annan folkbildningsverksamhet 10 %
-

50 % beräknas på antal studietimmar
50 % beräknas på antal unika
deltagare i studietimmar

Förstärkningsbidrag 10 %
-

50 % beräknas på antal unika
deltagare med funktionsnedsättning
- 50 % beräknas på antal studietimmar
på landsbygd*

Ansökan lämnas in senast 2 maj
tillsammans med redovisning av
studietimmar med uppdelning mellan
kulturprogram, förstärkningsbidrag och
verksamhetsrelaterat bidrag. Till ansökan
ska även verksamhetsberättelse med
bokslut, verksamhetsplan och datalistor
bifogas.
*landsbygd avser de områden som ligger
utanför den avgränsning som ”Den
fördjupade översiktsplanen för
Örnsköldsviks centralort” gör.

För att ett studieförbund ska få stöd av
kultur- och fritidsnämnden krävs att
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Bidrag till föreningar
som bedriver
verksamhet för
socialt utsatta
personer eller
grupper
Föreningar som bedriver verksamhet för
socialt utsatta personer eller grupper i
Örnsköldsviks kommun har möjlighet att
söka verksamhetsbidrag och
utvecklingsbidrag.

Utvecklingsbidrag
Bidraget avser att möjliggöra för
föreningar att genomföra projekt,
evenemang eller
verksamhetsutveckling för i första hand
barn och unga. Bidraget kan betalas ut för
en eller flera nedanstående punkter:
-

-

-

Verksamhetsbidrag
Bidraget avser att stödja föreningar som
arbetar med socialt utsatta personer eller
grupper.
Förening som söker bidraget måste
uppfylla de allmänna kraven för bidrag.

Villkor
Föreningsbyrån gör en årlig prioritering av
bidragsansökningarna.
Nämnden prioriterar föreningar med
verksamhet som är främjande och
förebyggande, inriktar sig mot barn och
unga, inriktar sig mot jämställdhet och
som inriktar sig på att verka för drogfrihet.

Möjliggöra insatser för ökad
integration, tillgänglighet och
delaktighet.
Möjliggöra insatser för ökad
jämställdhet.
Möjliggöra insatser för ökad
klimat- och miljömedvetenhet i
föreningen.
Möjliggöra för projekt och
offentliga evenemang, inte jubileer
eller fester.

Villkor
Förening som söker bidrag måste uppfylla
de allmänna kraven för bidrag. Bidrag
betalas ut efter särskild prövning och ställs
i relation till kultur- och fritidsnämndens
mål samt hur väl ansökan uppfyller
bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till
återkommande arrangemang.
Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan lämnas in senast 15 mars.
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