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KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Syfte med bidraget
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas bidrag till kulturföreningar syftar till att stödja föreningar
vars huvudsyfte är att bedriva kontinuerlig kulturverksamhet i kommunen.
Kulturföreningar kan söka startbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Nedanstående
allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidragsformer.

Allmänna bestämmelser


Föreningen ska vara registrerad hos sektorn för kultur, arbete och folkhälsa



Verksamhet till vilken kommunen beviljar bidrag ska vara drogfri



Ansökan om verksamhetsbidrag lämnas till sektorns kansli senast den 1 april tillsammans
med årsmöteshandlingar (protokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk
redovisning, revisionsberättelse, budget) samt blanketten Uppgifter tillföreningsregistret.



Ansökan om startbidrag och projektbidrag görs löpande under året, dock senast den 30
november.



Ansökan undertecknas av behöriga firmatecknare



Sektorns kansli har rätt att kontrollera alla handlingar av betydelse för prövning av
ansökan. De ska efter begäran och utan dröjsmål lämnas in till sektorn



Bidrag utgår inte för ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång eller för
ansökningar som behöver kompletteras om dessa lämnas efter sista angivet datum.
Anstånd med ansökan kan dock beviljas av nämnden för kultur, arbete och folkhälsa om
det finns särskilda skäl



Kommunens eventuella fordran som är klar och förfallen på föreningen, regleras innan
bidrag betalas ut



Om verksamheten inte uppfyller villkoren i dessa bestämmelser kan nämnden besluta att
för en viss tid inte vilja bidrag.



Bidrag som utbetalas på felaktiga ansökningsuppgifter med återbetalningsskyldighet

Bidragsberättigad förening


Har skriftligen antagna stadgar vilka överlämnats till sektorns kansli. Stagdeförändringar
ska omgående meddelas till nämnden för kultur, arbete och folkhälsa



Är ideell och öppen för alla
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Har demokratiskt vald styrelse som svarar för verksamheten samt valda revisorer



Har årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse föredras och godkänns och
verksamhetsplan för nästkommande år fastställs



För medlemsförteckning med namn och adress och uppgift om medlemsavgiften har
betalts



Följer de anvisningar nämnden för kultur, arbete och folkhälsa utfärdar



Har plus- eller bankgiro alternativt bankkonto

En förening som tar emot bidrag från annan kommunal nämnd eller styrelse eller från religiöst
samfund samt korporationsförening är inte bidragsberättigad. Privatpersoner kan inte beviljas
bidrag. Observera att ”dubbla bidrag” till samma verksamhet/projekt/arrangemang inte betalas ut.
En kulturförening tilldelas som exempel inte bidrag för en aktivitet ett studieförbund erhåller bidrag
för.

Om bidrag till kulturföreningar
Startbidrag
Bidraget syftar till att stödja nystartad förening. Ansökan ska kompletteras med stadgar och intyg
från riksorganisation om föreningen är upptagen i en sådan.
Ansökan kan lämnas in löpande under året.

Verksamhetsbidrag
Bidraget lämnas i första hand för att ekonomiskt möjliggöra kulturarrangemang som annars på
grund av omkostnader inte skulle bli av. Föreningar som förvaltar och/eller äger bygdegård eller
liknande kan få bidrag till driftskostnaderna.
Beslut om verksamhetsbidrag fattas av nämnden för kultur, arbete och folkhälsa. Vid bedömningen
av bidragets storlek tas föregående verksamhetsårs överskott i beaktande.
Bidraget betalas ut till föreningens plus- eller bankgiro efter att beslutet vunnit laga kraft.

Projektbidrag
Projektbidrag beviljas efter prövning i varje enskilt fall. Kulturprojekt inom följande områden
prioriteras:


Insatser som främjar integration



Kulturverksamhet för barn och unga



Folkhälsofrämjande insatser



Kulturverksamhet på äldreboenden
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Verksamhet riktad till personer med funktionshinder

Ansökan kan lämnas in löpande under året, dock senast den 30 november.

Alla blanketter finns på Höörs kommuns hemsida https://www.hoor.se/kommunen/sjalvservice/
Gällande bestämmelser upphör att gälla 2020-12-31.
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