Riktlinjer för ansökan om verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag ges till hembygds- och kulturföreningar som bedriver kontinuerlig och
publik kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller
kulturminnesvård i Hässleholms kommun. Föreningar som bedriver kulturverksamhet som
bidrar till ett brett och varierat utbud för allmänheten kan beviljas stöd. Vidare ska
föreningens verksamhet kännetecknas av kvalitet, vara öppen för allmänheten och präglas av
allmänintresse, det vill säga, det ska finnas ett intresse för föreningens verksamhet som
sträcker sig utöver de som är aktiva i föreningen själva.
Huvudregler
Verksamhetsbidrag kan beviljas till
• Förening som har sitt säte i Hässleholms kommun.
• Förening som har valt styrelse och revisorer.
• Förening som är uppbyggd enligt demokratiska principer och öppen för alla.
• Förening som är religiöst och partipolitiskt obunden
• Förening vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Hässleholms kommun.
• Förening som bedriver huvudverksamhet inom kulturområdet.
• Förening vars verksamhet är utåtriktad, öppen för allmänheten och präglas av
allmänintresse.
• Förening som har en giltig e-postadress.
Bidrag kan inte beviljas till
• Föreningar som får annan typ av kommunalt bidrag för sin kontinuerliga verksamhet
• Kostnad för hyra
Ansökan
Verksamhetsbidrag kan sökas en gång om året. Ansökan för nästkommande år ska vara inne
senast den 30 september. Följande handlingar ska bifogas ansökan:
• Verksamhetsberättelse för föregående år
• Ekonomisk berättelse för föregående år
• Revisionsberättelse för föregående år
• Budget för kommande år
• Verksamhetsplan för kommande år.
En nystartad förening som vill söka verksamhetsbidrag bifogar handlingar från det
statuerande årsmötet samt övriga handlingar som beskriver föreningens verksamhet.
Prioriterade områden samt kriterier för bedömning
Kulturnämnden kan besluta om särskilda prioriterade områden för verksamhetsbidrag utöver
de allmänna kraven.
Eventuella prioriterade områden skall finnas väl anslagna på förvaltningens hemsida.
Uppföljning
Tjänstemän från kulturförvaltningen besöker de föreningar som uppbär verksamhetsbidrag
från Kulturnämnden för att ta del av deras verksamheter. Det åligger föreningarna att

informera om och bjuda in till sin verksamhet. En gång per år bjuds samtliga föreningar som
fått verksamhetsbidrag in till ett informationsmöte i Hässleholms Kulturhus där både
tjänstemän och politiker närvarar.
Särskild uppföljning
• Föreningar som får mer än 40 000 kr i stöd bjuds årligen in till ett enskilt dialogmöte
på kulturförvaltningen för att tillsammans med berörda tjänstemän diskutera
föreningens verksamhet mer ingående.
• Särskilda avtal tecknas med hembygds- och kulturföreningar som bedriver en mer
omfattande verksamhet och därför får ett större ekonomiskt stöd av kommunen. Detta
gäller föreningar som beviljas mer än 300 000 kr i verksamhetsbidrag. Genom
ömsesidiga avtal skapas en större trygghet för föreningarna samtidigt som det ger
möjlighet till ökad dialog och större insyn för kommunen.
I all marknadsföring ska tydligt framkomma att Kulturnämnden stöttar den förening som
uppbär verksamhetsbidrag.

