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1. INLEDNING 

 

1.1 Målformulering 
Föreningsbidragens övergripande mål är att främja medborgarnas möjligheter att 
aktivt delta i föreningslivet på egna villkor. Därigenom skapas förutsättningar för fler 
medborgare att kunna uppleva, lära och agera. Föreningsbidragen ska bidra till att 
stödja ett föreningsliv som är uppbyggt på demokratiska grunder och som erbjuder 
ett rikt utbud av kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter. 
 

1.2 Bidragsberättigade grupper av organisationer och föreningar 
Föreningsbidraget ska stödja av organisationer och föreningar verksamma i 
Haparanda stad: 
 

• Ideella barn- och ungdomsorganisationer föreningar 
• Ideella organisationer/föreningar som arbetar med socialt stöd och främjar 

grupper av människor med funktionsnedsättning 
• Ideella organisationer/föreningar som främjar det lokala kulturutbudet 
• Ideella organisationer/föreningar som främjar ett rikt fritidsutbud för 

pensionärer 
• Ideella organisationer/föreningar som bedöms gör en samhällsnyttig insats i 

Haparanda stad 
 

1.3 Allmänna bestämmelser 
Allmänna bestämmelser (avser även organisationer) 
 

1. Föreningen ska arbeta efter antagna, demokratiska stadgar och har av 
årsmötet vald styrelse och revisor samt ska i övrigt arbeta enligt vedertagna 
krav på demokrati. 

2. Föreningen ska ha sitt säte eller verksamhet i Haparanda stad. 
3. Medlemskap ska vara frivilligt och bygga på demokratisk grund. 
4. Bidragsberättigade föreningarnas verksamhet ska aktivt präglas av ett 

jämställt och drogfritt förhållningssätt. 
5. Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas 

av FN: s barnkonvention och FN: s internationella konvention om rättigheter 
för personer med funktionshinder. 

6. Föreningen ska ha ett förhållningssätt där alla barn och ungdomar får delta på 
lika villkor. 

7. Skolidrottsföreningars verksamhet ska ske utanför ordinarie skoltid. 
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8. Bidrag ges inte för politisk verksamhet eller till föreningar som bedriver 
yrkesmässig, facklig eller ekonomisk verksamhet. 

9. Föreningen ska vara registrerad hos skatteverket.  
10. För varje bidragsform finns särskilda bestämmelser.  

 

1.4 Ansökan om bidrag  
• Ansökan om bidrag skall göras efter anvisning för respektive bidragsform och 

bifogas de handlingar som respektive bidragsform anger.  
• Fullständiga ansökningshandlingar ska vara barn- och ungdomsförvaltningen 

tillhanda senast den dag som anges i respektive bidragsbestämmelse, eller 
som anges i särskilt meddelande. 

• För sent inkommen ansökan behandlas inte av barn- och ungdomsnämnden.  
 

1.5 Arkivering, revision, missbruk, fodringar, granskning 
• Förening som beviljats ekonomiskt stöd av barn- och ungdomsnämnden är 

skyldiga att i minst sju år arkivera närvarokort för eventuell granskning. 
• Barn- och ungdomsnämnden förbehåller sig rätten att begära in 

kompletterande uppgifter som kan styrka ansökningsuppgifterna. 
• Förekommer misstanke om att föreningen gjort sig skyldig till missbruk eller 

lämnat oriktiga ansökningsuppgifter kan beviljade, men ännu ej utbetalda 
medel, hållas inne. 

• Bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter medför 
återbetalningsskyldighet. Misstanke om brottslighet kommer att polisanmälas. 

• Barn- och ungdomsnämnden kan komma att granska ett urval av föreningar. 
 

2.  HANTERING AV FÖRENINGSBIDRAG 

 

2.1 Beredning 
Beredningen av föreningsbidrag sker av berörda tjänstemän inom respektive område. 
 

2.2 Beslut  
Haparanda stad har valt att samla alla beslut om föreningsstöd under barn- och 
ungdomsnämnden. Beslut om ren verkställighet, enligt dessa riktlinjer, beslutas av 
ansvarig tjänsteman. Övriga beslut beslutas i enlighet med barn- och 
ungdomsnämndens delegationsordning.  

 

2.3 Ansökningstider 
Ansökningstiderna varierar beroende på vilket bidrag som ansöks, se de specifika 
bestämmelserna vid vald bidragsform.  
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3. BIDRAG 
Nedan redovisas de olika bidragsformerna samt de särskilda bestämmelserna som 

gäller för respektive bidrag.  

3.1 DRIFTBIDRAG TILL SAMLINGSLOKALER 
 

3.1.1 Allmän information  
Målet är att främja möjligheten till att ha samlingslokaler i byar och tätorter utanför 
centralorten 

 
• Den sökande ska äga sin lokal eller ha ett långsiktigt hyresavtal.  
• För att erhålla driftsbidrag för lokalen, skall föreningen erbjuda andra 

föreningar utanför centralorten, som saknar egen byagård, hyresfria lokaler för 
möten. Övriga kan debiteras skälig hyra. Föreningen har rätt att debitera 
hyresgäst för kostnader som uppstår av uthyrningen.   

 

3.1.2 Vilka kan söka?  
Stödet kan sökas av bygdegårdsförening eller motsvarande som är huvudman och 

ansvarar för drift och underhåll.  

3.1.3 Hur mycket stöd kan föreningen få?  
Ersättning utgår för styrkta kostnader för el, värme, sophämtning av hushållssopor, 

va och försäkringar.  

Varje samlingslokals ersättning blir i proportion till den budget som finns för 
ändamålet. 
 
Exempel: 
Ansökningar enligt följande inkommer: 

Lokal A       50 000 kr (godkänd kostnad) 28,57 % 

Lokal B     100 000 kr (godkänd kostnad) 57,15 % 

Lokal C       25 000 kr (godkänd kostnad) 14,28 % 

Totalt:                                  175 000 kr    100 % 

                      
 
En budget på 100 000 kr fördelas därefter enligt följande: 

Lokal A får 28,57% av 100 000 kr = 28 570 kr 

Lokal B får 57,15% av 100 000 kr    = 57 150 kr 

Lokal C får 14,28% av 100 000 kr    = 14 280 kr  

Totalt: = 100 000 kr  
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3.1.4 Ansökan 
Ansökningarna ska vara Haparanda stads barn- och ungdomsförvaltning tillhanda 

senast 30 april och ska avse året innan. Med ansökan skall bifogas senaste 

årsmötesprotokollet och revisionsberättelse.   

3.2  ANLÄGGNINGSBIDRAG  

 

3.2.1 Allmän information  
Bidraget avser att stödja förening som äger och driver anläggning, förutsatt att denna 
är av allmänintresse och är öppen för allmänheten. Föreningen ska svara för att 
anläggningarna hålls i gott skick. 
 
Bidrag utgår till förening som huvudsakligen bedriver sådan verksamhet som normalt 
bedrivs på aktuell anläggning.  För att bidrag ska kunna beviljas måste föreningen 
bedriva en sådan verksamhet att den uppfyller villkoren för att vara bidragsberättigad 
förening. 
 

3.2.2 Anläggningsbidrag    Belopp/år 

Fotbollsplan, gräs    7 500 kr 
Fotbollsplan, grus    4 500 kr 
Isbana, större    10 000 kr 
Isbana, mindre    4 000 kr  
Elljusspår, skidor     2 000 kr/km  
Dagspår, skidor    1 200 kr/km 
Smådjursstall    26 000 kr 
Skidbacke     10 000 kr 
Paviljong*      8 000 kr 
Övriga anläggningar    Efter bedömning 
 
*Paviljong, klubbstuga för vilken föreningen svarar för värme och elkostnader och 
vilken används året runt. 
 
Ansvarig nämnd har inom sin budgetram möjlighet att justera beloppen.  
 
 

3.2.3 Ansökan 
Ansökningarna ska vara Haparanda stads barn- och ungdomsförvaltning tillhanda 

senast 30  april och ska avse året innan. Med ansökan skall bifogas senaste 

årsmötesprotokollet och revisionsberättelse.   
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3.3 STÖD TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR  

 

3.3.1 Vilka kan söka?  
Föreningar som är anslutna till PRO, SPF, SPRF, Svenska Kommunalpensionärers 
Riksförbund eller Sverigefinska pensionärer kan söka stödet. Övriga sökande 
föreningar prövas av förvaltningens handläggare.  
 

3.3.2 Hur mycket stöd kan föreningen få?  
Varje stödberättigad förening får ett grundbidrag på 3 000 kr/år/förening. 
Grundbidraget avser täcka delar av kostnader för verksamhet och administration. 
 
Föreningarna kan ansöka om bidrag för riktad verksamhet. Bidraget beviljas till 
organisationer/föreningar som främjar ett rikt fritidsutbud för pensionärer samt att 
verksamheten aktiverar deltagarna på olika sätt. 
 
Bidrag beviljas inte till aktivitet som endast innebär gemensamma måltider/fika. 
 
Ansvarig nämnd har inom sin budgetram möjlighet att justera beloppen.  
 

3.3.3 Ansökan  
Ansökan skall innehålla: Ifylld blankett med beskrivning av verksamheten man söker 
bidrag för, målgruppen för verksamheten och en kostnadskalkyl samt inkomster från 
den planerade verksamheten (t.ex. biljettintäkter, försäljning av fika etc.). Det sökta 
beloppet ska klart framgå av ansökan. 
 
Ansökningarna ska vara Haparanda stads barn- och ungdomsförvaltning tillhanda 

senast 30 april och ska avse innevarande år. Med ansökan skall bifogas senaste 

årsmötesprotokollet, revisionsberättelse samt verksamhetsplan.  

  

3.4 STÖD TILL HANDIKAPPFÖRENINGAR  

 

3.4.1 Vilka kan söka?  
Alla handikappföreningar som är anslutna till HSO – Handikappföreningarnas 
Samarbetsorgan. Övriga sökande föreningar prövas av förvaltningens handläggare.  
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3.4.2 Hur mycket stöd kan föreningen få?  
Varje stödberättigad förening får ett grundbidrag på 3 000 kr/år/förening. 
Grundbidraget avser täcka delar av kostnader för verksamhet och administration. 
 
Föreningarna kan ansöka om bidrag för riktad verksamhet. Bidraget beviljas till 
organisationer/föreningar som arbetar med socialt stöd och främjar ett rikt kultur- och 
fritidsutbud för grupper av människor med funktionsnedsättning. 
 
Bidrag beviljas inte till aktivitet som endast innebär gemensamma måltider/fika. 
 

3.4.3 Ansökan  
Ansökan skall innehålla: Ifylld blankett med beskrivning av verksamheten man söker 
bidrag för, målgruppen för verksamheten och en kostnadskalkyl samt inkomster från 
den planerade verksamheten (t.ex. biljettintäkter, försäljning av fika etc.). Det sökta 
beloppet ska klart framgå av ansökan. 
 
Ansökningarna ska vara Haparanda stads barn- och ungdomsförvaltning tillhanda 

senast 30 april och ska avse innevarande år. Med ansökan skall bifogas senaste 

årsmötesprotokollet, revisionsberättelse samt verksamhetsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
  
  Diarienummer BUN  

Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb 
Haparanda kommun 
953 85 Haparanda 

Torget 9 
Haparanda 

0922-260 00 kommun@haparanda.se www.haparanda.se 

 

 

HAPARANDA KOMMUN  

Barn- och ungdomsförvaltningen 
 

 

3.5 LOKALT AKTIVITETSSTÖD FÖR FÖRENINGAR MED 

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
 
3.5.1  Vem kan få lokalt aktivitetsstöd? 

Föreningar som är anslutna till en riksorganisation och bedriver verksamhet för 
barn/ungdomar i åldern 5-25 år. Bidraget kompletterar det statliga bidraget för lokal 
verksamhet. Bidraget grundas på genomförda aktiviteter/ sammankomster för 
ungdomar.  
 

3.5.2  Hur mycket stöd kan föreningen få?  
Bidrag utgår för ungdomar i åldern 5 – 25 år per sammankomst och antal deltagare 
vid varje sammankomst.  
 
Utöver detta utgår extra bidrag för sammankomster för flickor i åldern 5-25 år.  
 
Bidragets storlek avgörs av antalet sammankomster och deltagare.  
 
Ansvarig nämnd beslutar inom sin budgetram om beloppet per sammankomst och 
deltagare.  
  

3.5.3  Ansökan 
Ansökningarna ska vara barn- och ungdomsnämnden tillhanda senast 30 april och 
ska avse sammankomster året innan. 
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3.6 STIMULANSBIDRAG  
 

3.6.1 Vem kan ansöka om stimulansbidrag?   
Stimulansbidraget kan sökas till projekt, aktiviteter och andra arrangemang som 
stöttar, stärker och utvecklar flickors/kvinnors idrottande och fritid. Bidraget kan sökas 
av föreningar, organisationer och andra sammanslutningar som har sin hemvist i 
Haparanda. Bidragets målgrupp skall vara flickor/kvinnor bosatta i Haparanda.   
 
Projektet, aktiviteten, arrangemanget eller syftet skall innehålla ett tydligt inslag av 
idrotts- och/eller fritidsutbud riktat till flickor/kvinnor som kompletterar det utbud som 
bedrivs i kommunal, förenings eller annan organisations regi.    

 

3.6.2  Hur mycket stöd kan föreningen få?  
Bidrag kan utgå upp till 100% av verifierade nettokostnader.  
 
Av beslutet framgår om skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt 
utfall skall inlämnas för utbetalning av arrangemanget/aktiviteten. Vid redovisning ska 
kostnader och intäkter styrkas genom verifikationer.  

 

3.6.3  Ansökan 
Ansökningar kan lämnas löpande under året. Beslut sker dels samlat vid två tillfällen 
per år av barn- och ungdomsnämnden och dels löpande under året av fritidschefen 
med stöd av delegation. Nämnden beslutar om bidrag vid sina sammanträden i 
december och juni. Fritidschefen beslutar om bidrag upp till 5000 kr/år och sökande. 
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3.7 KOMMUNALT ANSTÄLLNINGSTÖD 
 

3.7.1  Vem kan få kommunalt anställningsstöd? 
Inom ramen för befintligt årligt anslag utbetalas anställningsstöd till ideella föreningar 
och organisationer. Föreningen/samhällsnyttiga organisationen ska uppfylla barn- 
och ungdomsnämndens allmänna bestämmelser samt uppfylla följande kriterier: 
 
Föreningen/organisationen skall vara verksam inom Haparanda kommun.  
Arbetsförmedlingen ska bevilja bidrag.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen kan bevilja anställningsstöd med max två 
heltidstjänster/förening. Ansökan om fler än två heltidstjänster behandlas om 
synnerliga skäl finns.  
 

3.7.2  Hur mycket stöd kan föreningen få?  
Det kommunala anställningsstödet beviljas utifrån förvaltningens budgetutrymme. 
Dock utgår högst 2 000 kronor/heltidsanställd/månad. Det maximala bidraget (2 000 
kr) utgår vid en sysselsättningsgrad om 100%. Vid lägre sysselsättningsgrad minskas 
bidraget proportionellt. 
 
Ansvarig nämnd har inom sin budgetram möjlighet att justera beloppen.  

 

3.7.3  Ansökan 
Utbetalning av anställningsstöd sker efter redovisning löpande under året, i 
anslutning till respektive månad i efterskott. Stödet utbetalas maximalt sex månader 
bakåt i tiden och inom det aktuella kalenderåret. Stöd för november och tidigare kan 
alltså inte sökas i januari eller senare året därpå.   
 

  



12 
  
  Diarienummer BUN  

Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb 
Haparanda kommun 
953 85 Haparanda 

Torget 9 
Haparanda 

0922-260 00 kommun@haparanda.se www.haparanda.se 

 

 

HAPARANDA KOMMUN  

Barn- och ungdomsförvaltningen 
 

 

3.8 SÄRSKILT BIDRAG  
 

3.8.1  Vem kan ansöka om särskilt bidrag?   
Särskilt bidrag riktar sig till föreningar som arrangerar fritids- och kulturarrangemang.  
Arrangemanget ska vara öppet för alla att delta vid, genomföras i Haparanda stad 
under aktuellt kalenderår och marknadsföras på ett rimligt sätt. Bidrag ska kunna 
lämnas till sådant som inte ligger inom ramen för ordinarie anslag till förenings-
verksamhet. 
 
Målet är att främja bl.a.  

- ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv i hela kommunen 
- barns och ungdomars möjlighet till ett fritt och allsidigt val utifrån egna 

intressen och värderingar 
- ett drogfritt leverne och avståndstagande från rasism, våld och mobbning.   
- jämställdhet inom föreningslivet och dess verksamhet 
- generationsövergripande verksamhet 
- verksamhet som är anpassad så att även personer med funktionshinder kan 

välja det som den enskilde är intresserad av 
- verksamhet som syftar till ökad livskvalitet, friskvård och fysisk aktivitet 
- verksamhet som ger kommuninvånarna möjlighet att deltaga i och uppleva 

olika kulturformer 
- föreningar som vårdar kulturarvet 

 
Särskilt bidrag ges inte till ordinarie verksamhet, cuper, turneringar eller annan 
tävlingsverksamhet eller till privatpersoner och företag.   
 
För samtliga arrangemang gäller att det ska framgå att stöd utgår från barn- och 
ungdomsnämnden, Haparanda stad. 

 

3.8.2  Hur mycket stöd kan föreningen få?  
Bidrag kan utgå upp till 100% av verifierade nettokostnader.  
Av beslutet framgår om skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt 
utfall skall inlämnas för utbetalning av arrangemanget/aktiviteten. Vid redovisning ska 
kostnader och intäkter styrkas genom verifikationer.  
 

3.8.3  Ansökan 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar två gånger per år, maj och oktober. 
Ansökningar ska vara barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda senast den sista 
april respektive sista september.  
 
Ansökan om särskilt bidrag kan göras löpande under året på särskilt formulär och ska 
innehålla en budget med beräknade kostnader och intäkter. Bidraget ska sökas minst 
två veckor före arrangemangets genomförande.  
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3.9 STIPENDIER 

3.9.1 Vilka kan få stipendium? 
Barn- och ungdomsnämnden utdelar årligen stipendier till personer, grupper eller 

organisationer.  Förutsättning är att stipendiaten är eller varit bosatt i Haparanda eller 

har annan anknytning till Haparanda.    

Syftet med stipendiet är att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom kultur-, 
idrotts- och ungdomsverksamhet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar under maj om utdelning av stipendier. 
Stipendieutdelningen äger rum i samband med nationaldagsfirandet.   

 

3.9.2 Ansökan 
Förslag till stipendiater ska vara barn- och ungdomsnämnden tillhanda senast den 30 
april. 
 

3.10 STUDIEFÖRBUND 
Bidraget är ett årligt verksamhetsstöd ifrån kommunen till folkbildningsförbunden som 

fördelas efter aktiviteter. 

3.10.1   Hur mycket stöd kan studieförbunden få? 

Studieförbunden lämnar in en årsrapport beräknat på måltimmar och deltagartimmar.  

Bidragets storlek bedöms på samma grund som statens stöd till folkbildningsförbund 

och kommunen använder den statliga redovisningen som grund.   

3.10.2   Ansökan 

Ansökan skall avse genomförda åtaganden året innan och betalas ut retroaktivt.  


