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Antaget av kommunfullmäktige 1992-12-09, § 315, med ändring 1994-10-31, § 184,
1995-02-27, § 14, 1997-12-16, § 142, 2000-03-28, § 38, 2003-01-20, § 5,
2003-10-06, § 126, 2004-12-13, § 234, 2008-05-05, § 100, 2011-05-02, § 109, 2011-11-07, §§ 214
och 216, 2013-03-04 § 15, 2013-11-11, § 14, 2014-06-09, § 23, 2014-11-10, § 10, 2016-05-09, § 15 , 2019-0513, § 17 samt 2019-06-10, § 20

Regler för föreningsbidrag med mera i Huddinge kommun
§ 1 Syfte

Kommunens syfte med bidragsgivningen är att täcka en viss del av föreningars
kostnader för verksamhet och att stimulera till en intensifiering och positiv
utveckling av föreningslivet.

§ 2 Allmänna bestämmelser för bidrag

1. Föreningsbidrag kan beviljas till ideella föreningar. För närmare och
aktuell beskrivning av ideella- och idrottsföreningar se Skatteverkets
gällande regelverk.
2. Minst 51 % av föreningens medlemmar ska bo i kommunen. Om det finns
särskilda omständigheter skall dispens sökas 1 gång/år för undantag från
detta krav. Undantag kan även tillåtas för föreningar för personer med
funktionsnedsättning samt sociala stöd- och hjälporganisationer vilkas
verksamhet utgör ett komplement till vård- och omsorgsnämndens eller till
socialnämndens verksamhet.

3. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna
demokratiska principer.
4. Idrottsföreningar ska tillhöra en statsbidragsberättigad riksorganisation. En
idrottsförening som saknar riksorganisation kan dock efter nämndens
prövning bli godkänd som bidragsberättigad förening.
5. Föreningens stadgar ska vara godkända och antagna på årsmöte.
6. Föreningen ska inom sin verksamhet verka för integration och
jämställdhet.
7. Föreningen ska inom sin verksamhet ta avstånd från våld och rasism.
8. Medlemskap och avgifter:
Medlem är den som är registrerad som individuell medlem i föreningens
register och betalar medlemsavgift.
Medlemsavgiftens storlek ska var skälig och ska klart framgå av
årsmötesprotokollet.
Inbetalade medlemsavgifter ska särredovisas i bokföringen.
Nämnden kan medge undantag för förening som av principiella skäl inte
tar ut avgift.
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9. Plusgiro och bankgiro:
Förening ska ha plusgiro eller bankgiro samt organisationsnummer hos
skatteverket.
10. Årlig redovisning:
Föreningen ska varje år direkt efter årsmötet lämna in
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse
samt årsmötesprotokoll för innevarande år. Föreningsuppgifter ska
uppdateras och godkännas av ordförande minst en gång per år eller direkt
när någon förändring sker. Sker förändringar i föreningens stadgar ska de
nya stadgarna lämnas in så snart de vunnit laga kraft.
11. Revision m.m.
Kommunen eller dess revisorer har rätt att ta del av föreningens protokoll
och räkenskaper.
Kommunen kan vilja granska föreningens handlingar. En förening som
fårbidrag är därför skyldig att i minst fyra år arkivera medlemsmatriklar,
verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelser samt närvarokort
och sammanställningslistor.
Oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen vägras bidrag. Kommunen
förbehåller sig rätten att kvitta eventuell fordran på föreningen innan
bidrag betalas ut.
12. Registrering:
Föreningen ska vara registrerad i Huddinge kommuns föreningsregister.
13. Föreningsbidrag kan även beviljas för:
• lokala sektioner samt avdelningar av läns- eller rikstäckande
föreningar för personer med funktionsnedsättning samt sociala
stöd- och hjälporganisationer.
14. Respektive nämnd har tolkningsföreträde avseende gällande bidragsregler.

§ 3 Bidrag till föreningars barn- och ungdomsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om föreningsbidrag i form av
aktivitetsbidrag, hyresbidrag, startbidrag och projektbidrag inom sitt
verksamhetsområde.
Bidrag beviljas endast till verksamhet som äger rum i en drog- och alkoholfri
miljö.
Syfte med bidragen
Kommunens huvudsakliga mål med att genom bidrag täcka en del av
föreningars kostnader för barn- och ungdomsverksamhet är att barn och
ungdomar ska ha möjlighet att utveckla goda levnadsvanor och demokratiska
värderingar.
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§ 3.1 Aktivitetsbidrag

Bidragsberättigad förening
Föreningen ska föregående år ha haft minst 15 medlemmar i
bidragsberättigad ålder, varav huvuddelen ska bo i kommunen.
Bidragsberättigade åldrar är 7 – 20 år (födelseår räknas). För personer med
funktionsnedsättning 7 – ingen övre gräns.
Aktivitetsbidragets syfte och konstruktion
Kommunens aktivitetsbidrag är avsett att främja gruppverksamhet genom att
bidra till viss del av föreningens kostnader för aktiviteter, ledarutbildning,
läger, administration, materiel m.m.
Bidrag beviljas med ett visst belopp för varje medlem som deltar i en
bidragsberättigad sammankomst.
Bidrag beviljas dock för högst två aktiviteter per medlem och vecka för
åldrarna 7 – 9 år, tre aktiviteter för åldrarna 10 - 12 år och högst fyra
aktiviteter för åldrarna 13 – 20 år (för personer med funktionsnedsättning 13
– ingen övre gräns).
Bidragets storlek viktas enligt följande:
- 7 - 9 år faktor 1
- 10 – 12 år faktor 1,5
- 13 – 16 år faktor 2
- 17 – 20 år faktor 2,5
För personer med funktionsnedsättning viktas bidragets storlek enligt
följande:
- 7 – 9 år faktor 2
- 10 – 12 år faktor 3
- 13 – 16 år faktor 4
- 17 – ingen övre gräns faktor 5
Det särskilda bidraget till personer med funktionsnedsättning utgår för de personer
som har stöd i sin vardag. För att en förening ska kunna erhålla detta bidrag krävs
att verksamheten finns presenterad i det aktivitetsutbud kommunen erbjuder.
Föreningen ska samråda med kultur- och fritidsnämnden inför varje planerad
verksamhetsökning som påtagligt kan påverka nämndens kostnader för
föreningsbidrag.
Bidragsberättigad sammankomst
Med sammankomst menas planerad, beslutad och ledarledd aktivitet som
anordnats av föreningen. För att sammankomsten ska räknas som planerad
gäller att den ska vara beslutad i förväg av medlemsmöte, föreningsstyrelse,
sektionsstyrelse eller motsvarande.
Minst fem medlemmar i bidragsberättigad ålder ska delta.
När det gäller aktiviteter för medlemmar med funktionsnedsättning skall
minst 3 personer i bidragsberättigad ålder delta.
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Sammankomsten ska pågå minst en timme.
En enskild person kan bara redovisas för en aktivitet per dag i en och samma
förening.
Redovisning av närvaro
Föreningen ska kunna styrka att medlemmarna har deltagit i aktiviteter.
Närvaroregistrering ska föras vid varje sammankomst med alla uppgifter.
Registreringen ska innehålla namn på ansvarig ledare, namn och födelseår på
deltagare, datum, plats och tid för sammankomsten.
Ansökan
Aktivitetsbidrag söks i efterhand två gånger per år. För perioden 1 januari –
30 juni är sista ansökningsdag den 15 augusti samma år. För perioden 1 juli –
31 december är sist ansökningsdag den 15 februari påföljande år.

§ 3.2 Hyresbidrag

Villkor för hyresbidrag
Hyresbidraget kan täcka upp till 100 % av föreningens kostnader för en egen
eller hyrd lokal, som till största delen utnyttjas regelbundet till barn- och
ungdomsverksamhet. Bidrag kan beviljas endast om inte en lämplig kommunal
lokal kan upplåtas. Bidrag beviljas endast till lokaler i Huddinge kommun.
Föreningen ska ha minst 25 medlemmar i åldern 0-20 år som bor i
kommunen.
För att ett bidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från kultur och
fritidsnämnden innan hyresavtal tecknas eller lokalen förvärvas
(hyresmedgivande).
Hyresbidrag beviljas inte till sommarhem eller utflyktsstugor.
Ansökan
Ansökan om hyresbidrag till föregående års hyra lämnas senast den 15
februari tillsammans med verifikationer på faktiska kostnader från föregående
år. Hyresmedgivande ska finnas.
Det första hyresbidraget kan sökas när som helst under året.

§ 3.3 Projektbidrag

Projektbidrag kan beviljas för att stärka verksamheten inom något av
nedanstående tre områden. Målsättningen är att verksamheten sedan ska ingå
i den ordinarie föreningsverksamheten efter det att projekttiden har utgått.
Undantag från ovanstående får ske för sommarläger så att bidrag kan beviljas
till stöd för föreningar som subventionerar deltagaravgifterna i syfte att uppnå
ökad integration och/eller jämställdhet.
Integration
Med integration menas att barn och ungdomar från skilda kulturer, i olika
åldrar eller med och utan funktionshinder samverkar i föreningsdriven verksamhet.
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Jämställdhet
Med jämställdhet menas att flickor och pojkar ges lika förutsättningar när det
gäller föreningsverksamhet såväl med resurser som med tider. Detta oavsett
vilken verksamhet föreningen bedriver. Flickor ska stimuleras att delta i typiska
pojkverksamheter och vice versa.
Särskilda ungdomssatsningar
I de delar av kommunen där föreningslivet inte är så omfattande, kan bidrag ges
till föreningar som startar eller utvidgar sin verksamhet i kommundelen.
Ansökan och projektredovisning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om antalet ansökningstillfällen per år och
datum för dessa. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten och en
kostnadsberäkning.
Efter avslutat projekt ska en rapport med utvärdering och ekonomisk
redovisning lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

§ 4 Bidrag till pensionärsföreningar

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till pensionärsföreningar.
Bidragsberättigad förening
Bidragsberättigade är pensionärsföreningar som är verksamma inom
kommunen och har minst 15 medlemmar som är ålders-, förtids- eller
sjukpensionärer.
Bidrag beviljas med ett visst belopp per medlem.
Till en förening med minst 50 medlemmar beviljas dessutom ett grundbidrag.
Ansökan
Ansökan kan lämnas in när som helst under året och ska avse föregående års
verksamhet.
Även en nystartad förening kan när som helst under året söka bidrag.

§ 5 Bidrag till handikappföreningar samt sociala stöd- och
hjälporganisationer

Vård- och omsorgsnämnden får besluta om bidrag i form av grundbidrag,
verksamhetsbidrag, hyresbidrag och startbidrag till föreningar för personer med
funktionsnedsättning.
Socialnämnden får besluta om bidrag i form av grundbidrag, verksamhetsbidrag,
hyresbidrag och startbidrag till stöd- och hjälporganisationer inom det sociala
området.
Bidragsberättigad förening
Bidragsberättigade föreningar är kommun-, läns- och rikstäckande föreningar för
personer med funktionsnedsättning samt stöd- och hjälporganisationer inom det
sociala området.
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Med förening för personer med funktionsnedsättning avses en organisation som
har till syfte att tillvarata funktionshindrades intressen.
Med sociala stöd - och hjälporganisationer avses organisationer som har till
huvudsyfte att verka för att utveckla olika stödformer riktade till målgrupper inom
socialtjänstens ansvarsområde.
För att vara bidragsberättigad ska föreningen dessutom ha en sådan karaktär att
den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till vård- och
omsorgsnämndens respektive socialnämndens verksamhet.
Bidrag beviljas efter vård- och omsorgsnämndens respektive socialnämndens
prövning, varvid undantag kan medges från kravet på att föreningen ska
registreras i kommunens föreningsregister (jfr punkt 2).

§ 5.1 Grundbidrag

Grundbidragets storlek beräknas utifrån antalet medlemmar som är bosatta i
Huddinge kommun. Bidraget beviljas endast föreningar som har sitt säte i
Huddinge. Huvuddelen av medlemmarna i föreningar för personer med
funktionsnedsättning ska vara personer som själva har funktionsnedsättning.
Ansökan
Ansökan om grundbidrag ska lämnas in senast den 1 juni året före det år som
ansökan avser. I ansökan ska det totala medlemsantalet uppges, samt hur
många medlemmar som är bosatta i Huddinge kommun.
Om föreningen bedriver verksamhet i flera kommuner, ska antalet medlemmar per
kommun redovisas.

§ 5.2 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är beroende av den verksamhet som föreningen
bedriver. Inom verksamhetsbidraget ryms kostnader för möten, resor och
utflykter, medlemsmöten, aktiviteter, medlemsvård.
Ansökan
Ansökan om bidrag ska företrädesvis lämnas in senast den 1 juni året före det år
som ansökan avser. Av ansökan ska framgå hur många medlemmar som är bosatta
i Huddinge kommun.
Om föreningen bedriver verksamhet i flera kommuner, ska antalet medlemmar per
kommun redovisas.
Om ansökan gäller verksamhetsbidrag som överstiger 100 000 kronor ska
överläggningar mellan förvaltningen och föreningen äga rum innan nämnden
fattar beslut

§ 5.3 Hyresbidrag

Hyresbidrag beviljas endast undantagsvis för en lokal i Huddinge kommun
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där föreningen bedriver regelbunden verksamhet och då med högst 65 procent av
hyreskostnaden. Bidrag kan beviljas endast om inte en lämplig kommunal lokal
kan upplåtas.
Föreningar för personer med funktionsnedsättning hänvisas i första hand till den
lokal som kommunen upplåter och som utgör en del av kommunens stöd till
föreningar för personer med funktionsnedsättning.
För att ett hyresbidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från
nämnden innan ett hyresavtal tecknats eller lokalen förvärvats
(hyresmedgivande).
Ansökan
Ansökan om hyresbidrag till föregående års hyra lämnas senast den 15
februari tillsammans med verifikationer på faktiska kostnader från föregående
år (om inte annat överenskommits). Hyresmedgivande ska finnas.
Det första hyresbidraget kan sökas när som helst under året.

§ 5.4 Startbidrag

Startbidrag kan beviljas en nystartad förening när som helst under året.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar.
Med nystartad förening avses här att föreningen inte varit verksam i
Huddinge kommun under den senaste treårsperioden.
Ansökan
Startbidraget kan sökas när som helst under året, dock senast sex månader efter
det att föreningen startat sin verksamhet.

§ 5.5 Särredovisning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden kan begära särredovisning av hur
bidragen har använts. Föreningarna ska därför vidta nödvändiga förberedelser för
att kunna lämna sådan särredovisning i slutet av det år som bidrag beviljats för.

§ 6 Bidrag till föreningars verksamhet
§ 6.1 Bidrag till arrangemang

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för
kulturarrangemang och till enstaka arrangemang, såsom större idrotts- eller
traditionsbundna evenemang (Valborgs- och midsommarfirande o. dyl.).
Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat utbud till kommunens
invånare. Arrangemanget ska vara offentligt och komma kommuninvånarna till
del.
Ansökan
Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan
arrangemanget ska äga rum. Till ansökan ska en ekonomisk kalkyl för det
planerade arrangemanget bifogas.
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Efter avslutat arrangemang ska en rapport med utvärdering och ekonomisk
redovisning lämnas senast två månader efter genomfört arrangemang.

§ 6.2 Bidrag till kulturverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för
kulturverksamhet.
Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud till kommunens
invånare.
Föreningen ska bedriva verksamhet som stöder nämndens prioriteringar inom
kulturområdet. Verksamhetsbidraget beviljas upp till tre år framåt i tiden.
Ansökan och utbetalning
Ansökan ska lämnas senast den 1 december innan verksamheten påbörjas.
Tillansökan ska en ekonomisk kalkyl bifogas.
Beviljade bidrag utbetalas årsvis i förskott efter redovisning av föregående års
verksamhet och resultat.

§ 6.3 Bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Bidraget syftar till att ge personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar en aktiv fritid till samma kostnad som andra.

Bidraget kan sökas av föreningar verksamma i Huddinge som har eller vill starta
fritidsverksamhet för målgruppen.
Ansökan
Ansökan kan lämnas två gånger per år, 15 december och 30 maj. Till ansökan ska
en ekonomisk kalkyl bifogas. Bidraget redovisas efter avslutad verksamhet.

§ 7 Övriga bidrag

Kommunstyrelsen beslutar om bidrag inom sitt ansvarsområde, bidrag som är av
övergripande eller principiell karaktär och bidrag som inte faller under övriga
nämnders ansvarsområden.
Bidragsberättigad förening
Bidragsberättigad förening ska, utöver de allmänna bestämmelserna för bidrag,
genom sin verksamhet arbeta för att främja en demokratisk utveckling, arbeta
förebyggande mot missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap, stödja personer
som har blivit utsatta för våld eller hot om våld eller på annat vis bedriva
verksamhet som är av sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt
komplement till kommunens verksamhet.
För att bedöma kommunens behov av den verksamhet som föreningen bedriver
ska den sättas i relation till kommunens prioriterade mål och åtaganden.

§ 7.1 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget ska stödja föreningens ordinarie verksamhet och grunda sig
på en bedömning utifrån föreningens behov av bidrag, föreningens andra intäkter
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och ansträngningar för att skaffa andra intäkter samt nyttan av föreningens
verksamhet för personer som är bosatta i Huddinge kommun.
Ansökan ska lämnas senast den 15 februari det år som ansökan avser.

§ 7.2 Bidrag för särskilda åtgärder

Syftet med bidraget är att helt eller delvis stödja särskilda åtgärder som föreningen
avser att vidta under året. Storleken på bidraget ska grunda sig på den nytta
åtgärderna kommer att medföra för personer som är bosatta i Huddinge kommun.
Bidrag för särskilda åtgärder utgår till max en åtgärd per verksamhetsår.
Ansökan kan lämnas när som helst under året.
Bidrag beviljas efter kommunstyrelsens prövning, varvid undantag kan medges
från kravet på att föreningen ska registreras i kommunens föreningsregister (jfr
punkt 2).

§ 7.3 Bidrag till föreningsanläggning

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningsanläggningar inom
nämndens verksamhetsområde.
Bidrag kan bl.a. beviljas till
• drift och underhåll. Detta bidrag kan inte beviljas om föreningen har
hyresbidrag.
• byggnation och utrustning.
Bidrag ska sökas och beviljas innan föreningen binder sig för kostnader.

§ 7.4 Bidrag till lokaler för kulturverksamhet

Lokalbidraget ska täcka upp till 100 % av föreningens kostnader för en egen eller
hyrd lokal, som till största delen utnyttjas regelbundet till kulturverksamhet.
Bidrag beviljas endast till lokaler i Huddinge kommun.
För att ett bidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från kultur och
fritidsnämnden innan hyresavtal tecknas eller lokalen förvärvas
(hyresmedgivande).
Lokalbidraget beviljas upp till tre år framåt i tiden.
Ansökan
Ansökan om lokalbidrag lämnas senast 1 december tillsammans med hyresavtal
innan verksamheten påbörjas. Hyresmedgivande ska finnas.

§ 7.5 Vänortsutbyte

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till vänortsutbyte till föreningar
som är verksamma inom nämndens verksamhetsområde. Bidraget syftar till att
stimulera utbyte mellan föreningar i Huddinge kommun och föreningar i
kommunens vänorter Askim och Vanda.
Bidraget kan beviljas för föreningens besök på en vänort eller för värdskap,
dvs. när representanter för en förening från en vänort besöker Huddinge.
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Bidrag ges till högst 20 deltagare, vilket gäller både resa till en vänort och vid
värdskap. Antalet deltagare avser vid värdskap de besökande deltagarna.
Ansökan
Ansökan ska ha lämnats och bidrag vara beviljat innan aktiviteten äger rum.

§ 7.6 Startbidrag

Startbidrag kan beviljas en nystartad förening. Föreningen ska ha minst 15
medlemmar som bor i kommunen.
Ansökan
Startbidraget kan sökas när som helst under året, dock senast sex månader efter
det att föreningen startat sin verksamhet.

§ 8 Bidragsbelopp

För vissa typer av bidrag får respektive nämnd besluta om fasta belopp (eller
procentsatser). Bidragen och beloppen fastställs av den ansvariga nämnden i
samband med det kommande årets budget. Beloppen ska redovisas i nämndens
verksamhetsplan.
Storleken på övriga bidrag fastställs av respektive nämnd efter individuell
prövning.

§ 9 Undantag från de allmänna bestämmelserna för bidrag

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till icke organiserade grupper av
ungdomar.
Definition av icke-organiserade
Ungdomar som är 13–19 år och som inte är medlemmar i någon organisation som
är registrerad förening i Huddinge eller i annan kommun, i länet eller nationellt.
Avser enskilda ungdomar eller en grupp av ungdomar som ansöker i egenskap av
privatpersoner för en aktivitet som sker i icke organiserad form. Kultur- och
fritidsnämnden kommer inte att genomföra någon närmare kontroll huruvida
någon av de sökande är medlem i en organisation som ägnar sig åt en helt annan
typ av verksamhet än den som ansökan gäller.
Inkubator
Kriterier för att beviljas bidrag:
•

Maxgräns 3000 kr i bidrag

•

Bidraget kan sökas av ungdomar 13–19 år

•

Aktiviteterna ska vara publika och öppna för alla

•

I ansökan ska kalkyl ingå

•

Kontakt med coach på mötesplatsen erfordras

•

Redovisning av ekonomi är ett krav, görs med hjälp av coach. Kostnader
som godkänns måste finnas med i ansökans kalkyl
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•

Aktiviteten ska dokumenteras, gärna i annan form än text (bild, video eller
annat)

•

Ej för konsumtion såsom restaurangbesök, konsertbiljetter osv.

•

Gärna ansökan i grupp, så en enkel projektorganisation är möjlig (att
projektets genomförande inte hänger på en person)
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