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Bestämmelser för kommunalt föreningsstöd  
GRUNDBESTÄMMELSER för stöd ur Helsingborgs Stads anslag till ungdoms-, pensionärs- och 
handikapporganisationer gällande från och med den 1 januari 2019 enligt idrotts- och fritidsnämndens 
beslut den 19 december 2018. 
 
Kommunalt föreningsstöd utgår till organisationer inom Helsingborgs Stad efter 
fastställda normer och kriterier. 
 
1. Allmäna kriterier, förening ska 

- Vara öppen för alla.  
- Ha sin huvudsakliga verksamhet inom Helsingborgs kommun. 
- Ha demokratiska arbetsformer och organisatorisk stabilitet med stadgar, medlemsmatrikel 

och av årsmöte vald styrelse. 
- Ta ut medlemsavgift. 
- Inlämna organisationsrapport samt vid önskemål även uppvisa medlemsmatrikel samt 

verksamhets- och revisionsrapport. 
- Beakta och främja allas lika värden enligt Helsingborgs stads plan för lika möjligheter samt 

arbeta förebyggande och aktivt mot diskriminering. 
- I sin verksamhet verka förebyggande mot tobak, alkohol, narkotika och doping. 

 
2. Stöd till förening och organisation med ungdomsverksamhet  

- För att räknas som ungdomsorganisation krävs minst 25 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år. 
- Vara ansluten till en riksorganisation eller motsvarande  
- Till politisk ungdomsorganisation utgår endast aktivitetsstöd.  

 
3. Pensionärsorganisationer  

- Stöd utgår till såväl sammanslutning av pensionärer som till annan organisation, som 
anordnar verksamhet för pensionärer.  

 
4. Föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation 

- Stöd utgår till föreningar och organisationer i Helsingborgs stad anslutna till De 
Handikappades Samarbetskommitté (DHS).  

 
5. Organisationsrapport  
Organisationsrapporten utgör underlag för om föreningen är stödberättigad och ska inlämnas av alla 
organisationer senast den 1 april.  
 
Organisation som erhållit stöd, ska vid kontroll av bland annat stadens revisorer, följa de direktiv som 
staden kan komma att utfärda och vid önskemål från staden uppvisa medlemsmatrikel samt 
verksamhets- och revisionsrapport 
OBS! Organisation som inte lämnar in organisationsrapport eller lämnar oriktiga uppgifter 
erhåller inte stöd i form av ekonomisk ersättning.  
 
6. Behandling av för sent inkomna ansökningar  
Ansökan ska ha inkommit till Skol- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd, senast sista 
ansökningsdagen enligt respektive stöd. Kompletteringar av ansökan kan ske efter godkännande av 
handläggare för föreningsstöd.  
För sent inkomna ansökningar avslås.  
 



 

 

2018-12-19 
DNR: 216/2018 

SID 2(5) 

7. Startbidrag för nybildad förening  
Bestämmelsernas allmänna kriterier ska vara uppfyllda för att startbidrag ska kunna erhållas.  
Startbidraget är 5000 kronor och stödet ska underlätta bildandet av ny förening samt göra det lättare 
för föreningen att driva verksamhet de första sex månaderna. Stödet är tänkt att användas till plan- 
och lokalhyra samt övriga löpande kostnader.  
Bidraget kan sökas löpande under året. Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är formellt 
godkänd. Förening måst ha varit verksam i minst sex månader för att vara berättigad till övriga 
föreningsstöd 
 
Stöd till föreningar och organisationer som bedriver ungdomsverksamhet 
 
2.1. Stöd för verksamhetens utveckling  
Stödet ger enskilda ungdomsorganisationer möjlighet att utveckla föreningens ungdomsverksamhet i 
åldern 7-20 år.  
De föreningar som erhåller verksamhetsstöd, ska kontinuerligt och aktivt medverka vid Helsingborgs 
Stads utbildningsinsatser, forum och arrangemangsträffar.  
Stöd kan efter Skol- och fritidsförvaltningens prövning, och under förutsättning att 
Kommunfullmäktige ställer medel till förfogande, utgå till organisation som uppfyller följande 
bestämmelser:  
 
Steg 1  
a) Har aktiva medlemmar som uppgår till minst 275 i åldern 7-20 år som betalat fastställd 
medlemsavgift.  
b) Bedriver verksamhet som omfattar minst 1 200 stödberättigade sammankomster per år.  
c) Stödet är 200 000 kronor per år. Utbetalning sker 2 gånger om året efter inrapportering i APN.  
 
Steg 2  
a) Har aktiva medlemmar som uppgår till minst 400 i åldern 7-20 år som betalat fastställd 
medlemsavgift.  
b) Bedriver verksamhet som omfattar minst 2 200 stödberättigade sammankomster per år.  
c) Stödet är ytterligare 150 000 kronor per år. Utbetalning sker 2 gånger om året efter inrapportering i 
APN. 
 
2.2. Hyresstöd  
Hyresstödet avser att stödja förening, som hyr lokaler eller äger egen fastighet/byggnad för 
verksamhet för barn och ungdom belägen inom Helsingborgs stad.  
 
Stöd utgår inte för lokal som hyrs för inkomstbringande arrangemang, som exempelvis tävlingar med 
betalande publik, bingo, dansarrangemang och liknande, samt inte heller anläggningar för 
utomhusverksamhet. stöd utgår inte till städning, underhåll, drifts- och liknande kostnader.  
Hyresstöd lämnas enligt något av följande alternativ:  
 
För lokaler som inte subventioneras av staden utgår stöd med 175 kronor per medlem och år upp till 
och med 100 medlemmar i åldern 7-20 år, däröver 50 kronor per medlem i ovan nämnda ålder. Stödet 
är dock maximerat till 80 % av hyreskostnaderna eller 40 000 kronor per år. 

  
Hyresstödet baseras på inlämnad organisationsrapport och utbetalas två gånger per år.  
Till ansökan ska bifogas kopia på senaste hyresavi eller annan verifikation.  
Hyresstöd söks senast 30 juni via e-tjänst: https://eservice.helsingborg.se/H7  
 
2.3. Aktivitetsstöd  
Stöd utgår för sammankomst med deltagare i åldern 7-20 år, under följande förutsättningar:  
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- Att sammankomsten är planerad, det vill säga beslutad av styrelsen, föreningsmöte och 
liknande.  

- Att minst tre personer deltar varav 1 ledare.  
- Att sammankomsten omfattar minst en timme.  
- Att den inte anordnats i inkomstbringande syfte.  

 
Året är indelat i två redovisningsperioder, 1/1-30/6 och 1/7-31/12. Ansökan lämnas senast den 25 
februari för höstens aktiviteter och den 25 augusti för vårens aktiviteter.  
Stödet är 30 kronor per sammankomst.  
 
För varje påbörjad aktivitet kan endast erhållas ett stöd per sammankomst och dag oberoende av 
aktivitetens längd. Detta gäller även vid läger, cuper och liknande.  
Stödet betalas endast ut efter rapportering i APN(aktivitetsstöd på nätet).  
 
2.4. Kursstöd  
Kursstöd kan utgå till förening som sänder deltagare till kurser och utbildningar.  
För att kursstöd ska utgå för deltagare i kurs anordnad utanför Sverige ska kursen vara anordnad av 
svensk distrikts- eller riksorganisation till vilken föreningen är ansluten. Stödets storlek baseras på 
antalet aktiva medlemmar enligt inlämnad organisationsrapport.  
 
Stöd utgår enligt följande:  
Kursstöd är maximerat enligt följande nivåer:  

- Upp till 100 medlemmar i ålder 0-20 år 10 000 kronor      
- Upp till 175 medlemmar i ålder 0-20 år 20 000 kronor  
- Upp till 275 medlemmar i ålder 0-20 år 30 000 kronor  
- Från 276 medlemmar i ålder 0-20 år 60 000 kronor  

 
Kursstöd för ovan nämnda kurser söks av organisationen senast två (2) månader efter genomförd 
kurs.  Stöd utgår inte för deltagare i kongresser, förbundsårsmöten, tävlingar, årskonferenser eller 
liknande.  
Med ansökan ska bifogas protokollsutdrag på att deltagare utsetts att delta i kursen, intyg på 
genomförd kurs samt vid behov detaljerat kursprogram. Kursavgift och faktura ska redovisas.  
Stöd söks via e-tjänst: https://eservice.helsingborg.se/H65  
 
2.5. Lägerstöd  
Stöd kan utgå till förening som genomför läger i egen regi i syfte att utveckla föreningens verksamhet.  
Lägret ska omfatta minst 10 deltagare i åldern 7-20 år.  
Stöd utgår till  

a) läger som omfattar två dagar inklusive en övernattning med 2000 kronor; eller  
b) läger som omfattar tre dagar inklusive två övernattningar med 2 500 kronor.  

 
Förening kan erhålla stöd om högst 20 000 kronor per år.  
Stöd utgår inte för turneringar, cuper och liknande.  
Stöd söks senast två (2) månader efter genomfört läger. Deltagarförteckning och lägerprogram ska 
bifogas. Stöd söks via e-tjänst: https://eservice.helsingborg.se/H66  
 
8. Individuellt utvecklingsstöd  
Föreningar, vars specialidrottsförbund tillhör Riksidrottsförbundet, kan söka stöd målgruppen 13-27 
år, som uttas av respektive specialidrottsförbund till deltagande i landskamper, 
landslagsläger/landslagsuppföljning avseende ungdoms- och juniorlandslag samt deltagande i SM eller 
likvärdig tävling.  Stöd utgår endast till den aktive och inte för ledare eller liknande. 
 
Stöd utgår inte till individ som uppbär ersättning från respektive förbund.  
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Föreningens respektive specialidrott kan erhålla stöd med högst 30 000 kronor för herrar respektive 
damer.  
En förening kan aldrig få ett högre belopp än sammanlagt 90 000 kronor.  
Ansökningar behandlas löpande i samråd med HISO (Helsingborgs Idrottens Samorganisation).  
Ansökan ska göras av föreningens styrelse och till ansökan ska bifogas komplett inbjudan från berört 
specialidrottsförbund, fullständiga namn- och adressuppgifter samt ålder på aktuell deltagare samt 
verifikationer på kostnader. Redovisning och sammanställning av kostnaderna görs i svenska kronor. 
Stöd söks via e-tjänst: https://eservice.helsingborg.se/H116   
OBS! En förening kan aldrig få ett högre belopp än sammanlagt 140 000 kronor för Individuellt 
utvecklingsstöd och Resestöd lag.  
 
9. Resestöd lag  
a) Föreningar, vars specialidrottsförbund tillhör Riksidrottsförbundet, kan söka stöd för seniorlag 

som deltar i de översta nivåerna inom seriesystem i Sverige. Nivåerna fastställs i samråd med HISO 
(Helsingborgs Idrottens Samarbetsorganisation). Stöd kan utgå till herrlag och damlag inom 
samma förening. Maxbelopp per lag att söka är 70 000 kronor.  
 

b) Ersättning till lag som deltar i enstaka arrangemang inom Sverige av SM, RM status för seniorer, 
kan få ett stöd per tillfälle efter redovisning av resekostnader till ett maxbelopp av 7000 kronor. 
Totalersättning kan aldrig bli högre än 21 000 kronor för respektive förening.  

 
Förening ska redovisa spelschema, fakturaunderlag via e-tjänsten. 
https://eservice.helsingborg.se/H115  
Stöd kan sökas löpande efter fastställd serie dock senast 15 juni och 15 december.  
OBS! En förening kan aldrig få ett högre belopp än sammanlagt 140 000 kronor för Individuellt 
utvecklingsstöd och Resestöd lag.  
 
3. Pensionärsorganisationer  
Pensionärsorganisation inom Helsingborgs stad som tillhör riksomfattande pensionärs-  
organisationer (exempelvis PRO, SPF, SPRF) kan söka stöd.  
 
3.1 Administrationsstöd  

- Kostnader för administration.  
- Stöd utgår med 30 kronor per medlem.   
- Söks senast den 25 februari.  

 
Detta stöd söks på avsedd blankett:  
https://eservice.helsingborg.se/FileStorageArea/Blanketter/46/Bidrag_pensionarsverksamhet_ansok
an.pdf  
 
3.2 Aktivitetsstöd  
Stöd utgår med 30 kronor per sammankomst under följande förutsättningar:  

- Att sammankomsten är planerad, det vill säga beslutad av styrelsen, föreningsmöte och 
liknande.  

- Att minst tre personer deltar.  
- Att sammankomsten omfattar minst en timme.  
- Att den inte anordnats i inkomstbringande syfte.  

 
För varje påbörjad aktivitet kan endast erhållas ett stöd per sammankomst och dag oberoende av 
aktivitetens längd. Detta gäller även vid utfärder, studiebesök och liknande.  
Godkänd förening enligt stadens bestämmelser, som bedriver verksamhet för pensionärer men inte 
uppfyller bestämmelserna för pensionärsorganisation kan erhålla stöd. 
  

https://eservice.helsingborg.se/H116
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Året är indelat i två redovisningsperioder, 1/1-30/6 och 1/7-31/12. Ansökan lämnas senast den 25 
februari för höstens aktiviteter och den 25 augusti för vårens aktiviteter.  
Stödet söks via APN(aktivitetsstöd på nätet) eller på avsedd blankett:  
https://eservice.helsingborg.se/FileStorageArea/Blanketter/46/Aktivitetsstod_pensionarsverksamhe
t_ansokan_2012.pdf  
 
3.4 Hyresstöd  
Till förening som hyr lokal kan stöd utgå med högst 40 % av hyreskostnad, dock maximerat till 40 
kronor per medlem bosatt i Helsingborgs stad eller 40 000kr per år. 
   
Stöd ska sökas senast den 25 februari samt efter prövning när det gäller lokaler som anskaffas under 
året. 
https://eservice.helsingborg.se/FileStorageArea/Blanketter/46/Bidrag_pensionarsverksamhet_ansok
an.pdf  
 
4.1 Bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation 
Stöd utgår till föreningar och organisationer som är anslutna till De Handikappades 
Samarbetskommitté (DHS) och som bedriver kontinuerlig verksamhet för personer med 
funktionsvariation inom Helsingborg 
 
Stöd söks på avsedd blankett:  
https://eservice.helsingborg.se/FileStorageArea/Blanketter/46/Rekvisition_lonebidrag_handikappor
g_ansokan.pdf   
Ansökan skickas till och bereds av De Handikappades Samarbetskommitté. 
DHS, Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg  
 
 

https://eservice.helsingborg.se/FileStorageArea/Blanketter/46/Rekvisition_lonebidrag_handikapporg_ansokan.pdf
https://eservice.helsingborg.se/FileStorageArea/Blanketter/46/Rekvisition_lonebidrag_handikapporg_ansokan.pdf

