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UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET
Umeå kommun vill genom stödet till föreningar skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv. Föreningar bidrar till samhällsutveckling och många unika värden. Genom föreningar får medborgarna möjlighet att vara delaktiga och påverka på ett direkt sätt. Möjligheterna till delaktighet och
inflytande anges som en grundläggande förutsättning för en god folkhälsa. Genom föreningar kan en
mångfald av verksamheter och målgrupper göra sin röst hörd och lyfta sina frågor.
Kommunen vill genom olika stödformer ge föreningslivet förutsättningar att genomföra utvecklande och
förebyggande verksamhet av god kvalitet samt medverka till en spridning av aktiviteter till olika delar av
kommunen.
Kommunen vill med olika stödformer i första hand gynna idrotts- och fritidsverksamhet som vänder sig
till barn och ungdomar i åldern 7 - 20 år.
Målsättningen med stödet till föreningslivet är att:
• skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv
• stärka föreningar att bidra till samhällsutveckling
• skapa delaktighet och möjligheter till påverkan och inflytande i samhället
• stärka föreningarna som röstbärare och opinionsbildare för en mångfald av verksamheter och
målgrupper
• främja egen organisering och demokratiska arbetsformer

Barnkonventionen
Umeå kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att kommunens alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda och att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i alla verksamheter. Speciellt uppmärksammas artiklarna:
•
•
•

artikel 31 Vila och fritid erkänner konventionsstaterna barnets rätt till vila och fritid, till lek och
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
artikel 6 Barnets rätt till utveckling. Lek, kultur- och fritidsaktiviteter antas vara helande och läkande. De kan därigenom hjälpa barnet att återfå sitt självförtroende och sin tillit till omvärlden.
artikel 12 uttrycker barnens rätt till inflytande och påverkansmöjligheter för barn och unga i beslut som direkt gäller dem. Denna rätt gäller såväl i ett individuellt sammanhang som vid mer
allmänna eller grupprelaterade beslut.

Barnet ska ha samma rätt och möjligheter som de vuxna och barnens fritid och rekreation ska inte diskrimineras. Staterna har vidare en skyldighet att se till att alla barn får samma rätt till kultur, lek och fritidsaktiviteter. Fritidsutbudet ska således vara tillgängligt för alla barn.
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REGISTRERING AV FÖRENING
Föreningsbyrån strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att på ett enkelt sätt
kunna tillhandahålla uppgifter om föreningslivet i Umeå till både allmänhet och andra förvaltningar. Vi
ser därför gärna att så många föreningar som möjligt registrerar sig. För att kunna få kommunalt bidrag
till föreningsverksamhet eller för att få använda kommunens föreningsservice krävs att föreningen är
registrerad i Umeå kommuns föreningsregister.
Registrerade föreningar erbjuds:
•
•
•
•
•

boka lokaler till föreningstaxa
möjlighet att söka bidrag från Umeå Kommun
information och inbjudan till utbildningar, seminarier, dialogmöten m.m. som riktas till föreningar
möjlighet att synas med kontaktuppgifter på kommunens hemsida
ta del av kommunens tjänster till föreningar som t.ex. virtuella kansliet, uthyrning av utrustning
m.m.

Nyregistrering
Registrering av ny förening kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året. Information om att starta en
förening finns på Umeå kommuns hemsida. Blankett för att registrera förening finns i Umeå kommuns
blankettbank. Till ansökan om registrering av ny förening ska föreningen bifoga stadgar samt presentation av föreningens verksamhet.
Organisationsnummer får föreningen hos skatteverket.

Omregistrering
Vid varje årsskifte, efter genomfört årsmöte, ska alla föreningar uppdatera uppgifterna om föreningen i
föreningsregistret så att föreningsbyrån har korrekta kontaktuppgifter till föreningens styrelse. Det är
viktigt för att föreningen inte ska missa viktig information om bidrag, utbildningar, m.m. Dessutom blir
föreningen synlig för allmänheten på vår hemsida. Omregistrering görs av föreningen själv i föreningsregistret via Umeå kommuns hemsida http://bokning.net.umea.se/forening. Lösenord lämnas ut av Föreningsbyrån.

Villkor för registrering
Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällsystem. Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens
målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.
Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, stadgar och en demokratisk, av medlemmarna vald
och fungerande styrelse.
Bidragsberättigade föreningar ska vara allmännyttiga, ideella föreningar.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor eller funderingar kring registrering eller att bilda
en ny förening. Föreningsbyrån kan ge råd och stöd.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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PROJEKTSTÖD – GENERELLT
Varför finns stödet?
Syftet med projektstöden är att ge föreningar möjlighet till att jobba med utvecklingsfrågor och tillfälliga
insatser inom olika områden.
Projektstödet har fyra inriktningar; tillfälligt kulturarrangemang, ungdom, mångfald, folkhälsa. Läs mer
om varje inriktning under respektive rubrik som följer.

Vilka kan söka?
Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister

Hur mycket stöd kan vi få?
Den totala budgeten för varje inriktning fastställs av kultur och fritidsnämnden varje år. Kontakta Föreningsbyrån för att få aktuell budget.

Hur söker jag?
Ansökan görs via blanketten ”Projektstöd” som finns i Umeå kommuns blankettbank. I blanketten kryssar du vilken typ av projekt det gäller. Du kan söka för olika inriktningar i samma blankett. Räkna med
ca 4 veckor innan du får ett beslut. Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé som
du vill diskutera. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.

Hur redovisar jag?
Redovisning av projektet kan göras på flera olika sätt. Dokumentera gärna projektet med bilder, filmer,
artiklar, nyhetsinslag m.m. Redovisning görs via blanketten ”Redovisning projektstöd” som finns i Umeå
kommuns blankettbank.

När utbetalas pengarna?
Pengarna betalas ut efter att föreningen sänt in redovisningen. Behövs bidraget i förskott så ta kontakt
med handläggare.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor eller funderingar kring stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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PROJEKTSTÖD – TILLFÄLLIGA KULTURARRANGEMANG
Varför finns stödet?
Syftet med stödet är att möjliggöra för föreningar att genomföra kulturarrangemang som både lockar
mycket människor men som också riktar sig till smalare genrer. Kulturnämnden ser positivt på arrangemang som inte bara har en passiv publik utan som främjar människors aktiva deltagande i kulturlivet.
Kulturnämnden prioriterar speciellt arrangemang som:
•
•
•

engagerar barn och unga
riktas till målgrupper som sällan nås av kulturverksamhet
som främjar nya kulturella mötesplatser spridda över hela Umeå kommun

Vad kan vi få bidrag till?
Med kulturarrangemang menas arrangemang inom det konstnärliga området såsom ord, bild, scen, ton
och film. Arrangemanget ska vara öppet för alla att delta vid och ske i Umeå kommun.
Vissa aktiviteter och kostnader är inte bidragsberättigade, se nedanstående punktlista.
Bidrag beviljas exempelvis inte till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

produktion och utgivning av cd-skivor, litteratur, tidningar och tidskrifter
produktion och sändning av radio- och TV-program
enskilda marknadsföringsinsatser
stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
gästspel, turnéer och resor utanför Umeå kommun
konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial
studieförbund
arrangemang med explicit partipolitiska eller religiösa syften
arrangemang med primärt kommersiella syften

Övrigt
Se projektstöd – generellt.
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PROJEKTSTÖD – UNGDOM
Varför finns stödet?
Syftet med stödet är att stötta nytänkande idéer kring hur föreningsaktiviteter för barn och unga kan
utvecklas. Stödet finns också för att stötta föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet som
av olika anledningar inte passar in i det ordinarie verksamhetsstödet. Det kan t.ex. vara öppna verksamheter under skolloven. Med bidraget vill kommunen också stimulera ungdomars inflytande, delaktighet och stötta ungdomars egna aktiviteter. Projekt där ungdomar själva är initiativtagare och genomförare prioriteras.
Målsättningen med bidraget är att:
• stötta ungdomars egna initiativ och aktiviteter
• engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet
• utveckla föreningsverksamhet för barn och unga
• stötta öppna verksamheter under t.ex. skolloven

Vad kan vi få stöd till?
Stöd ges till verksamhet som riktar sig till målgruppen 7-25 år.
Föreningar kan t.ex. söka stöd till verksamhet som:
• planeras och genomförs av ungdomar själva
• aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet
• uppmuntrar ungdomars fritidsintressen
• är öppen och lättillgänglig för många som t.ex. prova på, drop-in eller spontanverksamhet
• erbjuder fritidsaktiviteter när utbudet är litet t.ex. skollov, fredag och lördagskvällar, ”riskhelger”
m.m.
• gör insatser för utsatta ungdomar med särskilda behov
• tar hänsyn till kommunens policys/program.
• förebygger våld och skadegörelse
• aktivt motverkar främlingsfientlighet
Bidrag ges inte till:
• resor och studiebesök utanför Umeå kommun
• insamlingsgalor
• projekt som går med vinst
• löner och arvoden
• verksamhet där det förekommer alkohol eller andra droger

Övrigt
Se projektstöd – generellt.
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PROJEKTSTÖD – MÅNGFALD
Varför finns stödet?
Alla människor har rätt till en aktiv fritid. Faktorer som t.ex. kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning m.m. ska inte spela någon roll. Syftet med stödet är att stötta föreningar som vill integrera underrepresenterade grupper i sin verksamhet. Bidraget ska också hjälpa föreningar som speciellt riktar
sig till grupper som är underrepresenterade i föreningslivet i stort.
Målsättningen med bidraget är att:
• öka mångfalden i föreningslivet
• stödja insatser för att alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid
• öka delaktigheten i föreningslivet bland underrepresenterade målgrupper

Vad kan vi få stöd till?
Stöd ges till aktiviteter för att öppna upp föreningar för underrepresenterade grupper. Stöd kan också
sökas till underrepresenterade gruppers egen organisering och aktiviteter.
Föreningar kan t.ex. söka bidrag till verksamhet som:
• ökar delaktigheten i föreningslivet bland underrepresenterade målgrupper
• inkluderar underrepresenterade grupper som genomförare/arrangörer, inte bara som konsumenter
• långsiktigt förändrar strukturer
• påverkar kunskaper och attityder
• fokuserar på ömsesidighet mellan olika målgrupper
• är normbrytande, dvs. utmanar de föreställningar som finns om ex. ”invandrare”, ”flyktingar”,
”kvinnor och tjejer”, ”män och killar”, ”gamla”, ”unga”, ”funktionshindrade” m.fl.
• vänder sig till grupper med olika etniska bakgrunder
• öppnar upp föreningar för personer med funktionsnedsättning
• syftar till att män och kvinnor, killar och tjejer ska ha samma möjlighet att delta i förenings och
fritidsaktiviteter (separata aktiviteter för killar/tjejer bör ha en långsiktig plan för hur målgrupperna ska ta plats i ordinarie verksamhet)

Övrigt
Se projektstöd – generellt.
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PROJEKTSTÖD – FOLKHÄLSA
Varför finns stödet?
Syftet med stödet är att hjälpa projekt och insatser som främjar folkhälsa. Föreningslivet når ut till en
stor del av medborgarna och är en bra väg att nå många. Med stödet vill kommunen uppmuntra alla
typer av föreningar att ta initiativ till hälsofrämjande aktiviteter.
Målsättningen med stödet är att:
• främja en god hälsa
• förebygga olika hälsoproblem
• stödja utsatta målgrupper

Vad kan vi få stöd till?
Föreningar kan få stöd till hälsofrämjande aktiviteter och till verksamhet som är förebyggande.
Stöd ges t.ex. till verksamhet som:
• påverkar kunskaper, attityder och beteenden t.ex. föreläsningar, diskussioner m.m.
• riktar sig till utsatta målgrupper
• förbättrar fysisk och psykisk hälsa
• gör tidiga insatser för barn
• förbättrar säkerheten i olika miljöer som t.ex. trafik, fritidslokaler m.m.
• främjar en trygg sexualitet fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld
• ökar fysisk rörelse
• främjar goda kostvanor
• minskar bruk av alkohol och tobak
• bidrar till ett samhälle fritt från narkotika och doping
• minskar skadeverkningar av överdrivet spelande

Övrigt
Se projektstöd – generellt.
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STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING PÅ UMEÅ LANDSBYGD
Varför finns stödet?
Syftet med stödet är att ge ideella föreningar på Umeå landsbygd större möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som bidrar till lokalt ledd utveckling.
I förlängningen kan utvecklingsinsatserna som beviljas medel bidra till uppfyllelse av kommunens mål,
teman och strategier för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun.
Målsättningen med stödet är att:
•
•
•

stötta lokala föreningar och gruppers utvecklingsinitiativ och aktiviteter
engagera det lokala föreningslivet i lokal utveckling
specifikt stötta föreningars arbete med lokala utvecklingsplaner/byaplaner

Vilka kan söka?
Ideella föreningar som bedriver verksamhet på Umeå landsbygd inom området lokal utveckling och som
är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.
Umeå landsbygd omfattar hela Umeå kommun förutom tätorterna Hörnefors, Obbola, Holmsund, Sävar,
Röbäck, Ersmark och Umeå.

Vad kan vi få stöd till?
Stöd ges till initiativ, projekt och aktiviteter som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun. Dessutom
ska följande kriterier uppfyllas för att få stöd:
•

•
•
•
•

Insatserna ska bidra till uppfyllelse av målsättningarna för hållbar landsbygdsutveckling i Översiktsplan Umeå kommun – tematiskt tillägg för landsbygden (förväntat antagande i KF våren
2018)
Insatserna ska knyta an och bidra till ett eller flera utpekade teman i Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun (förväntat antagande i KF våren 2018)
Insatserna ska bidra till ökad samverkan och samordning mellan aktörer på Umeå landsbygd
och/eller öka kunskapen och uppmärksamheten omkring Umeå landsbygd
Insatserna ska kommuniceras kortfattat på anvisad webbplats
Insatser som omfattar arbete med lokal utvecklings-/byaplan ska använda specifik mall för byaplan.

Stöd ges inte till:
•
•

Löner och arvoden eller annan ordinarie verksamhet
Verksamhet där det förekommer alkohol eller andra droger

Hur mycket stöd kan föreningen få?
Föreningar kan söka upp till 20 000 kr för varje projekt, för arbete med lokal utvecklings-/byaplan kan
sökas 3000 kr. Den totala årsbudgeten för stödet är 382 000 kr.

Hur söker jag?
Ansökan görs via blanketten ”Projektstöd” som finns i Umeå kommuns blankettbank. I blanketten kryssar du vilken typ av projekt det gäller. Du kan söka för olika inriktningar i samma blankett. Ta gärna
kontakt med landsbygdsutvecklare eller Föreningsbyrån om du har en projektidé som du vill diskutera.
De kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.
Kommunens landsbygdsutvecklare handlägger ansökan och tar in synpunkter från en extern referensgrupp, bestående av personer från Bygderådet Umeå, en paraplyorganisation för lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd.
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Hur redovisar jag?
Redovisning görs efter projektets slut via blanketten ”Redovisning projektstöd” som finns i Umeå kommuns blankettbank. Även nedlagd ideell tid och ev. nedlagd tid av lokala företag ska redovisas, detta
sker på separat blankett som tillhandahålls vid beslutat stöd.
Dokumentera gärna projektet med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag m.m. Avslutat projekt ska sedan
kommuniceras via anvisad webbplats.

När utbetalas pengarna?
Pengarna betalas ut efter att föreningen sänt in redovisningen och den blivit godkänd. Behövs stödet i
förskott, så ta kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare Annika Myrén om du har frågor eller funderingar kring stödet.
Annika Myrén
Telefon: 090-16 12 45
E-post: annika.myren@umea.se

Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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MILJÖSKJUTSEN
Varför finns stödet?
Ideella föreningar kan söka upp till 20 018 kronor för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt under
2018 och 2019. Det här bidraget kallas för miljöskjutsen. Syftet med miljöskjutsarna är att stödja projekt
och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en
eller flera av de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna är ett initiativ
inom ramen för Green Umeå.

Vad kan vi få stöd till?
Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun.
Stödet ges till projekt som:
•

Bidrar till ett eller flera av de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen

•

Utvecklar samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt kring hållbarhetsfrågor

•

Är medskapande och inkluderande

•

Kan bli en del av Green Umeå (mer om att bli en del av Green Umeå)

Hur mycket stöd kan föreningen få?
Ideella föreningar kan söka upp till 20 018 kronor för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt under
2018 och 2019. Det här bidraget kallas för miljöskjutsen.

Hur söker jag?
Ansökan lämnas eller skickas till Föreningsbyrån, Umeå Fritid. Sista datum för att lämna in ansökan är
15 oktober. Handläggningstiden beräknas till ca 4 veckor. Stödet söks via blankett för projektbidrag där
”Miljöskjuts” som inriktning väljs. Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från
Green Umeå i samråd med föreningsbyrån. Ta gärna kontakt med oss om du har en idé som du vill
diskutera. Föreningsbyrån kan ge råd och stöd inför ansökan.

Hur redovisar jag?
Efter genomfört projekt ska en redovisning skickas till föreningsbyrån. Den ska innehålla en beskrivande
del och en ekonomisk del. Bifoga gärna bilder, filmer, artiklar, nyhetsreportage och annan dokumentation från utbytet.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor, funderingar eller en idé som du vill bolla med
någon.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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UTSATTA EU-MEDBORGARE
Varför finns stödet?
Syftet är att ge finansiellt stöd till de föreningar som arbetar med utsatta EU-medborgare under den tid
de vistas i Umeå kommun. Finansiellt stöd i form av föreningsbidrag ges med syfte att:
•
•
•
•

förbättra samhällsorientering/rådgivning i frågor som är relevanta för utsatta EU-medborgare
underlätta etablering på arbetsmarknaden för utsatta EU-medborgare
ge barn till utsatta EU-medborgare möjlighet att delta i pedagogiska aktiviteter samt andra meningsfulla aktiviteter under den tid de vistas i Umeå.
stärka individens egen förmåga att tillgodose behov av tillfälligt boende, mat, kläder etc. under
tiden de vistas i Umeå.

Vad kan vi få stöd till?
Samhällsorienterande aktiviteter och rådgivning
Umeå kommun vill aktivt stödja föreningar som arbetar med samhällsorienterande aktiviteter och rådgivning riktade till utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Umeå. Med samhällsorienterade aktiviteter avses aktiviteter som bidrar till att öka kunskapen om hur svensk arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, bostadsmarknad etc fungerar. Samt aktiviteter som syftar till att öka kunskap om svensk lagstiftning, regelverk, rättigheter och skyldigheter.
Aktiviteter med syfte att uppnå egen försörjning
Umeå kommun vill aktivt stödja föreningsaktiviteter som syftar till att möjliggöra att utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i Umeå kan få arbete och försörjning på den öppna arbetsmarknaden.
Aktiviteter riktade till barn som tillfälligt vistas i kommunen
Umeå kommun vill aktivt stödja föreningsaktiviteter som syftar till att förbättra situationen för barn till
utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i kommunen.
Det är viktigt att målgruppen är delaktig i den verksamhet som bidraget söks för. Ansökningar som planeras av och med målgruppen prioriteras. Dessutom prioriteras även de aktiviteter som syftar till integrerande insatser.
Umeå kommun är restriktiva vid bedömning och beviljande av föreningsbidrag till aktiviteter som enbart
syftar till att tillgodose basala behov av kläder, mat, hygienartiklar och tillfälligt boende. De personer
som tillfälligt vistas i Umeå förutsätts planera och ha resurser för att under vistelsen på egen hand
kunna tillgodose basala behov såsom mat, kläder och tillfälligt boende.
Om en person som tillfälligt vistas i kommunen hamnar i en situation där grundläggande behov ej kan
tillgodoses finns möjlighet för personen att ansöka om akut bistånd inom ramen för Socialtjänstens ordinarie verksamhet.
Umeå kommun ser positivt på och vill stödja föreningsaktiviteter som förebygger behov av akut bistånd
och stärker de enskilda individernas förmåga att med egna resurser tillgodose behov av kläder, mat,
tillfälligt boende etc under perioden de vistas i Umeå.

Hur söker jag?
Ansökan görs via blanketten ”Projektbidrag – utsatta EU-medborgare” som finns i Umeå kommuns
blankettbank. Räkna med ca 4 veckor innan du får ett beslut. Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om
du har en projektidé som du vill diskutera. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka
kring ansökan.

Hur redovisar jag?
Redovisning av projektet kan göras på flera olika sätt. Dokumentera gärna projektet med bilder, filmer,
artiklar, nyhetsinslag m.m. Redovisning görs via blanketten ”Redovisning projektstöd” som finns i Umeå
kommuns blankettbank.

När utbetalas pengarna?
Pengarna betalas ut efter att föreningen sänt in redovisningen. Behövs bidraget i förskott så ta kontakt
med handläggare.
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Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor eller funderingar kring stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE
Varför finns stödet?
Genom internationellt utbyte får ungdomar möjlighet att knyta kontakter i världen och lära sig mer om
andra länder och kulturer. Utbyten ger möjlighet att skapa förståelse för andra människor, andra tankesätt och andra levnadsvillkor. Utbyten kan också vara en stor källa till nya insikter och kunskaper som
påverkar vårt samhälle positivt.
Målsättningen med stödet är:
• att stimulera föreningar till internationellt samarbete
• att underlätta för ungdomar att delta i internationella utbyten
• att stimulera internationell förståelse och tolerans

Vilka kan söka?
Föreningar med ungdomsverksamhet.

Vad kan vi få stöd till?
Verksamheter som uppfyller följande kriterier kan få stöd:
•
•
•
•
•

Bidrag ges till internationella ungdomsutbyten mellan föreningar
Deltagande i utbytet ska vara i åldrarna 7-25 år
Utbytet ska ske i nära samarbete mellan utbytespartners
Det ska finnas en tydlig dimension av interkulturellt utbyte och ett ömsesidigt deltagande av alla
parter i utbytet i både planering och genomförande. Stöd ges t.ex. inte till studieresor eller träningsläger.
Det är en fördel om föreningen har planer på ett långsiktigt samarbete med sin utbytespartner

Hur mycket stöd kan föreningen få?
Bidrag ges per deltagare för att täcka kostnader för resor, logi, mat och aktiviteter. Maximalt bidrag är
3000 kronor per deltagare. Stöd ges maximalt till 8 deltagare per förening och utbyte. Stöd kan ges för
resor till andra länder eller för att ta emot deltagare från andra länder. Resor behöver inte göras åt båda
håll.

Hur söker jag?
Ansökan lämnas eller skickas till Föreningsbyrån, Umeå Fritid. Ansökan kan göras löpande under året.
Handläggningstiden beräknas till ca 4 veckor. Använd gärna vår särskilda blankett Umeå kommuns
blankettbank. Ta gärna kontakt med oss om du har en idé som du vill diskutera. Föreningsbyrån kan ge
råd och stöd inför ansökan.

Hur redovisar jag?
Efter genomfört utbyte ska en redovisning skickas till föreningsbyrån. Den ska innehålla en beskrivande
del och en ekonomisk del. Bifoga gärna bilder, filmer, artiklar, nyhetsreportage och annan dokumentation från utbytet.

När utbetalas pengarna?
Utbetalning sker vanligtvis efter genomfört utbyte. Om föreningen har svårt att ligga ute med pengar kan
bidraget utbetalas i förskott. Förskottsutbetalningar sker efter överenskommelse med Föreningsbyrån.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor, funderingar eller en idé som du vill bolla med
någon.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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INKLUDERINGSSTÖD
Varför finns stödet?
Stödet finns för att ge stöd till föreningar som vill inkludera personer med funktionsnedsättning i sin ordinarie verksamhet. Med funktionsnedsättning avses utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t ex ADHD och Asperger) och fysiska funktionsnedsättningar. Dessa grupper kan kräva
extra resurser i form av ledare, särskild utrustning och marknadsföring.
Stödet är viktigt då forskning visar att medborgare med funktionsnedsättningar har begränsade sociala
nätverk, redovisar sämre hälsa, är mindre fysiskt aktiva och har fler psykosomatiska besvär än befolkningen i sin helhet.

Vilka kan söka?
Alla ideella föreningar med bas i Umeå kommun. Föreningar som får/kan få stöd som handikappförening av socialnämnden kan inte söka stödet.

Villkor
Stöd ges till särskilda insatser för att aktivera personer med funktionsnedsättning i föreningens ordinarie
verksamhet. Föreningar kan söka stöd för:
•
•
•

Särskild utrustning
Eventuella extra ledarresurser/fadderverksamhet
Marknadsförings- och informationsinsatser särskilt riktade till målgruppen.

Stödet avser att göra verksamheten tillgänglig - inte den fysiska miljön. Stöd för anpassning av den
fysiska miljön kan sökas via investeringsbidrag eller bygdeavgiftsmedel.

Hur mycket stöd kan vi få?
Den totala budgeten för stödet fastställs av fritidsnämnden varje år.

Hur söker jag?
Ansökan görs löpande under året via blanketten inkluderingsstöd som finns på Umeå kommuns blankettbank. Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor. Föreningsbyrån kan ge tips och råd
kring hur du kan tänka kring ansökan.

Hur redovisar jag?
Redovisning av verksamheten kan göras på flera olika sätt. Dokumentera gärna verksamheten med
bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag m m. Redovisning görs via Umeå kommuns blankettbank.

När utbetalas pengarna?
Bidraget betalas ut med halva bidragsbeloppet när verksamheten påbörjas och resterande del när slutredovisning lämnats.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor eller funderingar kring stödet.

Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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STÖD TILL IDROTTSARRANGEMANG AV RIKS- ELLER INTERNATIONELL KARAKTÄR
Varför finns stödet?
Syftet med stödet är att gynna idrottsarrangemang av riks- eller internationell karaktär i Umeå Kommun.

Vilka kan söka?
Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Vad krävs för att få stöd?
Med idrottsarrangemang av riks- eller internationell karaktär avses idrottstävlingar/arrangemang på
ungdoms-, junior och seniornivå med status motsvarande svenskt mästerskap, nordiskt mästerskap,
europamästerskap eller världsmästerskap. Bidraget gäller inte seriebunden verksamhet och SMslutspel.
För att räknas som internationell tävling/arrangemang ska jämförbar organisation finnas i andra länder
vilka i sin tur skickar deltagare till tävlingen samt att deltagarna i tävlingen representerar minst 3 olika
länder, gärna med utomnordiskt deltagande.
Bidrag ges inte till tävlingar bundna till företag/organisationer vilka inte är öppen för andra än de som
arbetar/verkar i företaget/organisationen.
Bidrag ges inte t.ex. till årsmöten, kongresser eller festivaler.
Stödet baserar sig på ovanstående villkor och den budget som redovisas vid ansökan.

Hur söker jag?
Ansökan sker löpande under året på särskild blankett via Umeå kommuns blankettbank.
Ansökan skickas in senast 4 månader innan tävlingens/evenemangets genomförande.

Hur redovisar jag?
Redovisning sker på särskild blankett via Umeå kommuns blankettbank.

När utbetalas pengarna?
Utbetalning sker efter genomförd och redovisad tävling/evenemang.

Vart vänder jag mig för mer information?
Kontakta handläggare på Föreningsbyrån för mer information, råd och planering av evenemanget redan
i idéstadiet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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AKTIVITETSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR
Varför finns stödet?
Aktivitetsstödet till ungdomsidrottsföreningar motiveras bland annat av den socialt förebyggande effekten. Syftet är att ekonomiskt stödja idrottsföreningarnas barn- och ungdomsaktiviteter för åldersgruppen
7 -20 år.
Fritidsnämndens stöd till idrottsverksamhet utgörs även av subventionerade hyror i kommunala lokaler
och anläggningar.

Vilka kan söka?
Lokala idrottsföreningar* som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun samt är
registrerade i Umeå kommuns föreningsregister kan söka stödet. (För stöd till övriga föreningar se ”Aktivitetsstöd till allmänna ungdomsföreningar”)
Samverkande krets kan i vissa fall betraktas som förening berättigad till stöd.
Skolidrottsföreningar får kommunalt aktivitetsstöd via fritidsnämnden.
*Med idrottsförening menas förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet eller förening som bedriver idrottsverksamhet i
liknande former.

Vilka kan inte söka?
Ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga
uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen kan inte söka.
Skol-, student- och föräldraföreningar kan inte heller söka eftersom de i praktiken inte är öppna för alla.
Riksorganisationer och distriktsorganisationer kan inte söka stöd.

Villkor
Förening ska vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna demokratiska principer och öppet ta
ställning för demokratin som samhällssystem.
Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.
För att räknas som stödberättigad medlem gäller:
•

•

Medlem som är i åldern 7 - 20 år (åldern räknas per kalenderår – fr. o m det år deltagaren fyller
7 år t o m det år deltagaren fyller 20 år). För medlem med funktionsnedsättning är det ingen
övre åldersgräns.
Medlem som är individuellt registrerad i föreningens medlemsregister.

Stöd beviljas endast för en aktivitet per idrott, dag och person i föreningen. M a o kan en medlem i en
flersektions-/idrottsförening delta i fler idrotter i föreningen under samma dag.
Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
Stöd ges med ett visst belopp för varje deltagare som deltar i en aktivitet i föreningen. Beloppet fastställs av fritidsnämnden.
Bidrag ges till aktiviteter som:
•
•
•
•

har minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7 - 20 år.
pågår i minst 60 minuter
har en ledare som ansvarar för aktiviteten. Ledare kan vara från 13 år
rapporteras via systemet ApN

https://aktivitetskort.se/ där aktivitet och anläggning specificeras. Föreningen måste tillhandahålla sammanställningsunderlag genom ApN 14 månader efter ansökningsperiodens slutdatum i kontrollsyfte.
•
•

ligger i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdom
anordnas av föreningen (inte av riksorganisation eller distrikt)
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Bidrag ges inte till:
• entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer
• studiecirkelsammankomster
• skolidrottsverksamhet mellan kl. 08.00 - 16.00 på skoldagar förutom vid ordinarie skollov, dvs.
höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov
• bidrag ges inte heller till idrottsföreningar som i samverkan med skolan bedriver verksamhet
mellan kl. 08.00 – 16.00, exempelvis idrottsklasser

Hur söker jag?
Ansökan sker via systemet ApN https://aktivitetskort.se/ och ska göras av två personer i föreningen
varav minst en ska vara ordförande eller annan behörig firmatecknare i styrelsen. Kontakta föreningsbyrån för att få mer information och inloggningsuppgifter. Föreningsbyrån kan besluta om undantag från
kravet på att använda ApN.
För perioden 1/1 – 30/6 lämnas ansökan in senast den 25 augusti.
För perioden 1/7 – 31/12 lämnas ansökan in senast den 25 februari.
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till stöd. I samband med ansökan ska föreningen spara senaste årsmöteshandlingarna i systemet ApN.

När utbetalas pengarna?
För perioden 1/1 – 30/6 sker utbetalningen senast under september månad.
För perioden 1/7 – 31/12 sker utbetalningen senast under mars månad.
Pengarna utbetalas endast till huvudstyrelsens plus-, bankgiro eller bankkonto. Fritidsnämnden kan
utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs.
Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen avstängs från
stöd. Även återbetalning kan krävas.
För att utbetalningar ska kunna genomföras krävs det att föreningen är registrerad/årligen omregistrerad
i Umeå kommuns föreningsregister.

Vart vänder jag mig för att få mer information?
För information och för att få lösenord till aktivitetskort på nätet kontakta:
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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AKTIVITETSTÖD TILL ALLMÄNNA UNGDOMSFÖRENINGAR
Varför finns stödet?
I ungdomsföreningar får ungdomar möjlighet att fatta egna beslut, driva sina frågor, ordna aktiviteter för
andra ungdomar och styra sin egen fritid. I föreningarna lär sig ungdomarna demokratiska spelregler
och att ta vara på egna initiativ och egen drivkraft. Ungdomars egen organisering är viktig för skapa
delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka i samhället.
Syftet med stödet är att:
•

stötta barns och ungdomars ideella engagemang, egna organisering och inflytande i samhället

Vilka kan söka?
Lokala föreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun kan söka bidraget. (Stöd ges inte till föreningar som tillhör riksidrottsförbundet. För stöd till ungdomsidrott se ”Aktivitetsstöd till idrottsföreningar”)
Samverkande krets kan i vissa fall betraktas som förening berättigad till stöd.

Vilka kan inte söka?
Ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga
uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen kan inte söka.
Skol-, student- och föräldraföreningar kan inte heller söka eftersom de i praktiken inte är öppna för alla.
Riksorganisationer och distriktsorganisationer kan inte söka stöd.
Politiska ungdomsförbund med moderpartiet i fullmäktige kan inte söka bidrag.

Villkor
Förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem. Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens
målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.
Föreningar som får kommunalt bidrag ska bedriva all ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
Bidrag ges med ett visst belopp för varje deltagare som deltar i en aktivitet i föreningen. Bidrag ges
också med ett visst belopp för varje aktivitet. Stöd beviljas endast för en aktivitet per dag och person i
föreningen
Beloppet fastställs årligen av fritidsnämnden.
Bidrag ges till aktiviteter som:
•
•
•
•

har minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7 - 25 år.
pågår i minst 60 minuter
har en person som ansvarar för rapporteringen
rapporteras via systemet ApN https://aktivitetskort.se/ där aktivitet och anläggning specificeras.

Föreningen måste tillhandahålla sammanställningsunderlag genom ApN 14 månader efter ansökningsperiodens slutdatum i kontrollsyfte.
•
•
•

ska ligga i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdom
anordnas av föreningen (inte av riksorganisation eller distrikt)
bedrivs i en drogfri miljö

Bidrag ges inte till:
• studiecirkelsammankomster
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Hur söker jag?
Ansökan sker via systemet ApN https://aktivitetskort.se/ och ska göras av två personer i föreningen
varav minst en ska vara ordförande eller annan behörig firmatecknare i styrelsen. Kontakta föreningsbyrån för att få mer information och inloggningsuppgifter. Föreningsbyrån kan besluta om undantag från
kravet på att använda ApN.
För perioden 1/1 – 30/6 lämnas ansökan in senast den 25 augusti.
För perioden 1/7 – 31/12 lämnas ansökan in senast den 25 februari.
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till stöd. I samband med ansökan ska föreningen spara senaste årsmöteshandlingarna i systemet ApN.

När utbetalas pengarna?
För perioden 1/1 – 30/6 sker utbetalningen senast under september månad.
För perioden 1/7 – 31/12 sker utbetalningen senast under mars månad.
Pengarna utbetalas endast till huvudstyrelsens plus-, bankgiro eller bankkonto. Fritidsnämnden kan
utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs.
Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen avstängs från
stöd. Även återbetalning kan krävas.
För att utbetalningar ska kunna genomföras krävs det att föreningen är registrerad/årligen omregistrerad
i Umeå kommuns föreningsregister.

Vart vänder jag mig för att få mer information?
För information och för att få lösenord till aktivitetskort på nätet kontakta:
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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LOKALSTÖD UNGDOM
Varför finns stödet?
Stödet är avsett att medverka till att tillgodose föreningarnas behov av lokaler för ungdomsverksamhet.
Lokalstöd kan sökas både för föreningens egna lokaler samt för lokaler som hyrs för att ha ungdomsverksamhet i.
Om föreningen, förutom barn- och ungdomsverksamhet, bedriver annan verksamhet i samma lokal (t ex
vuxenverksamhet, uthyrning etc.) ges stöd endast för den del av lokalkostnaderna som berör den egna
ungdomsverksamheten. Stödets storlek utgår efter redovisning av föregående års faktiska lokalkostnad.

Vilka kan söka?
Lokala föreningar som bedriver ideell ungdomsverksamhet i Umeå kommun kan söka stödet. Samverkande krets kan i vissa fall betraktas som förening berättigad till stöd. Stödet kan endast sökas av föreningar som beviljats aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

Villkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stöd ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Umeå kommuns geografiska område
Stöd ges inte för tider som hyrs i lokaler/anläggningar där fritidsnämnden blockhyr och fördelar
tider med redan subventionerade hyror
Stödet till föreningens verksamhets- och/eller kanslilokaler ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov
I de fall föreningen väljer ett dyrare privat alternativ i stället för en erbjuden kommunal lokal ges
lokalstöd motsvarande det kommunala alternativet
Lokalstödet grundas på antal genomförda sammankomster enligt redovisning till aktivitetskort
på nätet med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 % av redovisad lokalkostnad.
Stödets storlek prövas årligen av fritidsnämnden
Stöd ges inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang
Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs
Inkomster vid uthyrning av egna eller hyrda lokaler ska redovisas i ansökan
Förening som ensam disponerar en kommunal expeditions-/verksamhetslokal debiteras 40 %
av hyreskostnaden. Denna kostnad är inte att betrakta som hyreskostnad berättigad till stöd.
Förening som ensam disponerar kommunal expeditions/verksamhetslokal svarar själv för städning

Hyreskostnad berättigad till stöd innefattar:
• Kallhyra
• Försäkringar
• Värme och el
• Fastighetsskatt
• Vatten och avlopp
• Arrende
• Sophämtning
• Sotning
Kostnader för telefon, förbrukningsmaterial samt löner för vaktmästare, lokalvårdare etc. är inte grundade till stöd.

Hur söker jag?
Ansökan ska vara Föreningsbyrån, Umeå Fritid, tillhanda senast den 31 mars (ansökan avser föregående kalenderår). Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Umeå kommuns blankettbank.

Hur redovisar jag?
Stödet baseras på antalet redovisade sammankomster i aktivitetsstöd för ungdomar. Bidrag beviljas
med 75 kr per redovisad sammankomst och max 60 % av redovisad lokalkostnad. Varje år görs uppföljning och kontroll av 10 % av de inkomna ansökningarna som då ska styrkas med kvitton och fakturor.

När utbetalas pengarna?
Utbetalning sker under april månad.
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Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor och funderingar om stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se

22 (37)

STÖD TILL SAMLINGSLOKALER
Varför finns stödet?
Föreningar som driver samlingslokaler för uthyrning till föreningar, grupper och privatpersoner är viktiga
för att säkerställa ett utbud av kultur och fritidsaktiviteter i hela kommunen, framför allt i kommunens
ytterområden där kommunala lokaler saknas. Föreningarnas egna aktiviteter skapar också engagemang, delaktighet och möjlighet att påverka samhället.
Målsättning med stödet är att:
• uppmuntra föreningar att driva samlingslokaler företrädesvis i kommunens ytterområden
• skapa ett mervärde för kommuninvånarna och en sammanhållande faktor för de boende i området
• skapa möjlighet till ett utbud av både kultur och friskvårdsaktiviteter i hela kommunen och för
alla åldrar
• ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv

Vilka kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar vars huvudsakliga uppgift är att hålla samlingslokaler för föreningar,
organisationer och boende inom Umeå kommun. De allmänna samlingslokalerna ska opartiskt, i skälig
omfattning och på skäliga villkor upplåtas åt varje på orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet samt åt enskilda.
Föreningen ska tillhöra någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller
Folkets Husrörelsen. Övriga sökande föreningar prövas av bidragsbeviljande nämnd.

Hur mycket stöd kan vi få?
Grundbidrag
• Alla bidragsberättigade föreningar får ett grundbidrag. För närvarande är grundbidraget 6 000
kr.
Kostnadsbidrag
• Kostnadsbidraget baseras på föreningens kostnader per den 31 december föregående kalenderår för:
- uppvärmning
- vatten/el
- sophämtning
- försäkring (fastigheten)
Föreningarna får en viss procent av dessa kostnader i bidrag. Bidragets storlek beror på budgeterade
medel.

Hur söker jag?
Ansökan sker på särskild blankett och skickas till Föreningsbyrån senast 30 april och avser verksamhet
föregående år. Förutom kostnader ska föreningen redovisa hyresintäkter och antal uthyrningar.
Till ansökan ska bifogas föreningens senast godkända verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse
samt revisionsberättelse. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Umeå kommuns blankettbank.

När utbetalas pengarna?
Stödet utbetalas under maj månad.

Vart vänder jag mig för mer information?
Hör gärna av dig till Föreningsbyrån ifall du har frågor eller funderingar kring stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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INVESTERINGSSTÖD
Varför finns stödet?
Med investeringsstödet vill fritidsnämnden skapa förutsättningar för nybyggnad och reparation av föreningsägda anläggningar.
Prioriterade områden är:
• Om- och tillbyggnad av lokal/anläggning för ökat användande
• Föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomsverksamhet
• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
• Miljöförbättringar och energisparåtgärder
• Hänsyn tas till kommunens övergripande mål.

Vilka kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar verksamma i Umeå kommun och registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Villkor
Redan påbörjade förbättringar och reparationer kan inte beviljas investeringsstöd. Fritidsnämnden kan
dock i vissa fall medge undantag.
Vid arrende eller hyra av lokal/anläggning el. motsvarande måste giltigt arrende-/hyreskontrakt med
löptid på minst 5 år framåt finnas.
Lokalen/anläggningen ska opartiskt, i skälig omfattning/villkor upplåtas till på orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet samt åt enskilda.
Föreningen är skyldig underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och stödets användning som
fritidsnämnden anser är nödvändigt.
Investeringsstöd ges inte till periodiskt underhåll.
Beviljat stöd som ej tagits i anspråk inom två år efter beslut återgår till fritidsnämnden.

Hur söker jag?
Ansökan görs en gång per år. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Umeå kommuns blankettbank.
Ansökan görs senast 31 oktober och avser nästkommande kalenderår.
Handlingar som ska bifogas till ansökan:
• Presentation av föreningen samt anledningen till ansökan
• Karta över området där anläggningen finns/ska vara belägen, fastighetsbeteckning
• Äganderättshandlingar eller upplåtelseavtal avseende mark omfattande minst fem år framåt.
Hyresavtal prövas från fall till fall
• Ritningar (kopia på huvudritning) och/eller arbetsbeskrivning
• Specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan för hur projektet ska finansieras samt
uppskattning av ideella arbetstimmar. Egen arbetstid ska dock inte medräknas som beräknad
kostnad

Hur redovisar jag?
Redovisning av fakturaunderlag (kopia) skickas, digitalt eller brevledes, till handläggare på Föreningsbyrån.

När utbetalas pengarna?
Stödet utbetalas efter att handläggaren mottagit redovisningshandlingar.
Efter överenskommelse mellan handläggare och förening kan delutbetalning av beviljat stöd göras under projektets gång.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor och funderingar om bidraget.
Föreningsbyrån Telefon (vxl.): 090-16 10 00 E-post: fritid.bidrag@umea.se
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DRIFTSSTÖD TILL FÖRENINGAR MED EGNA IDROTTSANLÄGGNINGAR
Varför finns stödet?
Driftstödet är till för att ge ekonomiskt stöd till idrotts- frilufts- och motsvarande organisationer inom
kommunen. Stödet avser att täcka del av skötsel- och driftskostnad av föreningsägda anläggningar.
Stödets storlek bestäms årligen av fritidsnämnden.

Vilka kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar verksamma i Umeå kommun och registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Villkor
Stöd beviljas till idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningen ska svara för att anläggningen hålls i gott
skick och är driftsäker och dopingfri.
Lokalen/anläggningen ska opartiskt, i skälig omfattning/villkor upplåtas till på orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet samt åt enskilda.
Föreningen är skyldig underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragens användning
som fritidsnämnden anser är nödvändigt.

Följande anläggningar kan föreningen söka stöd till?
Fotbollsplaner
Gräsplan:
Matcharena (förbundsserier)
Övriga gräsplaner (7 och 11-manna)
Sportfält/gräsyta
Grusplan:

Grusplan, 11-manna
Grusplan 7-manna och övriga planer

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm

Föreningar med grusplan och övriga gräsplaner/sportfält i nära anslutning till konstgräsplaner har ett
reducerat driftstöd med 50 % på dessa objekt. Undantag görs i bidragsfördelningen vad gäller idrottsföreningar med enbart grusfotbollsplaner (11-manna) i sin ägo/närhet.
Isbanor
Utan sarg > 500 kvm
Utan sarg < 500 kvm
Med sarg > 500 kvm
Med sarg < 500 kvm
Belysning (med sarg)
Belysning (utan sarg)
Elljusspår
Bidrag per km
Tillägg för skate kombinerat med klassiskt spår
Fritidsnämnden beviljar stöd till elljusspår upp till 3,5 km. Undantag från detta prövas av fritidsnämnden.
Tennisbanor
Asfaltbana
Massabana
Badplatser
Bryggor
Toalett
Renhållning
Golfanläggningar
Bidrag per hål
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Specialanläggningar enligt särskild prövning
• Bangolfanläggningar
• Discgolfanläggningar
• Friluftsgårdar
• Motoranläggning
• Ridsportanläggning
• Hundsportanläggning
• Scoutanläggning
• Skjutbana
• Boulehall
• Badmintonstadion
• IKSU
• SURF

Kontroll
Under perioderna juni – augusti och januari – februari genomförs kontroll av de sommar respektive vinteranläggningar som beviljats driftsstöd för året. Personal från Umeå Fritid kontrollerar att nödvändigt
underhåll har gjorts innan utbetalning av stödet görs.

Hur söker jag?
Ansökan görs en gång per år. Ansökningsblanketten finns i Umeå kommuns blankettbank. under driftstöd.
Ansökan görs senast 31 oktober och avser nästkommande kalenderår.

När utbetalas pengarna?
Utbetalning av beviljat stöd för vinteranläggningar görs under april månad.
Utbetalning av beviljat stöd för sommaranläggningar görs under juli månad.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor och funderingar om stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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STÖD TILL SKOTERLEDER
Varför finns stödet?
Det kommunala stödet till skoterklubbarna i kommunen har som syfte att inom var och en av föreningarnas upptagnings-/skötselområde underhålla skoterlederna i körbart skick med aktuell ledmarkering
eller motsvarande skyltning samt spårpreparering.

Vilka kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar verksamma i Umeå kommun och som ingår i Umeå skoterallians (skoterklubbarnas lokala sammanslutning) samt är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Villkor
Stödet motsvarar en driftdel (spårpreparering) och en underhållsdel (inköp av material, utrustning mm.)
Driftsdelen grundar sig på respektive förenings ansvarsområde - antal mil/skötselområde och maximalt
10 körningar/säsong. Stödets storlek bestäms årligen av fritidsnämnden.
Underhållsdelens inkomna ansökningar sammanställs av handläggare. Skoteralliansen gör ett prioriteringsförslag vad avser denna bidragsdel och delger handläggaren detta.

Hur söker jag?
Ansökan görs en gång per år. Ansökningsblanketten finns i Umeå kommuns blankettbank under Skoterleder.
Ansökan görs senast 30 april och avser innevarande års drift samt underhållsbehov under innevarande
år.

Hur redovisar jag?
Beviljat underhållsstöd redovisas i form av kopia på fakturaunderlag.

När utbetalas pengarna?
Stödets driftdel utbetalas under maj månad och beviljat underhållsstöd utbetalas efter redovisade kostnader.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor och funderingar om stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se

27 (37)

STÖD TILL FRAMSTÄLLNING AV ORIENTERINGSKARTOR
Varför finns stödet?
Det kommunala stödet till framställning av orienteringskartor har till syfte att stimulera föreningar att
framställa kartor på områden i Umeå kommun, som orienterarna har som sin idrottsplats. Orienteringskartorna används även för friluftslivet samt i skolornas undervisning.

Vilka kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar som ingår i Umeås kartråd (lokal sammanslutning av föreningar som
bedriver orienteringsverksamhet) och är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Villkor
Stödet beviljas till mindre och större revideringar av befintliga- samt nyproduktion av orienteringskartor.
Nyproduktion av karta
Revidering av karta
Enklare revidering

12 000 kr/km2
5 000 kr/km2
2 000 kr/km2

Bidragshandläggaren sammanställer alla inkomna ansökningar. Kartrådet har till uppgift att göra prioriteringar om vad/vilka kartframställningar som ska utföras under kommande period (i händelse av att
ansökningskostnaderna överstiger den totala bidragsbudgeten) och delge handläggaren detta.

Hur söker jag?
Ansökan görs en gång per år. Ansökningsblanketten finns i Umeå kommuns blankettbank under Kartstöd.
Ansökan görs senast 1 december och avser kommande års kartframställningar.

Hur redovisar jag?
Redovisning av färdigställd karta skickas till föreningsbyrån i digital form eller brevledes.

När utbetalas pengarna?
Pengarna utbetalas då handläggaren mottagit redovisningen i form av färdigställd karta.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor och funderingar om stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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STÖD TILL FISKEVÅRDANDE ÅTGÄRDER
Varför finns stödet?
Det kommunala stödet till fiskevård har som syfte att stimulera fiskevårdsarbetet inom kommunen. Stödet är en del i den totala finansieringen av fiskevårdssatsningar där övriga intäkter kan komma från
fiskekortsintäkter, statsbidrag, sponsorer, ideella insatser etc.
En förutsättning för kommunalt stöd är att fisket upplåts för allmänheten. De stöd som kan ges är startstöd, grundstöd, skötselstöd och investeringsstöd.

Vilka kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar verksamma i Umeå kommun och registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Villkor
Berättigad till stöd är organisation som ska förvalta vatten på en juridisk stabil grund enligt något av
följande alternativ:
• Fiskevårdsområdesförening (FVO)
• Samfällighetsförening med rätt att besluta i fiskefrågor
• Förening etc. som arrenderar fiskevatten av juridiskt stabil organisation. Arrendet skall avse
minst 5 år

Bidrag till bildande av FVO
För bildande av FVO (fiskevårdsområdesförening) kan stöd utgå för de kostnader som ej täcks av
stadsbidrag. Innan ansökan om bildande av FVO inlämnas till Lantmäterimyndigheten skall kontakt tas
med Umeå Fritid för att stöd skall kunna påräknas.
För nybildande FVO kan även ett startstöd sökas för initiala kostnader som t ex tryck av fiskekort, skyltning av området, framtagande av fiskekarta etc. Startstöd utgår med 10 grundbelopp*.

Grundstöd
Grundstödet är till föreningens administrativa utgifter. Grundbidraget utgår för närvarande med 2 grundbelopp*.
För sålda fiskekort utgår ett bidrag med 2 kr/sålt fiskekort eller 2 kr/fiskedygn.
Fiskedygn räknas enligt:
Årskort:
12 fiskedygn
Gruppkort:
20 fiskedygn
Veckokort:
7 fiskedygn
3-dagarskort: 3 fiskedygn
Dagkort:
1 fiskedygn
Eller motsvarande för andra typer av fiskekort.

Skötselstöd
Skötselstödet är till för att stimulera skötsel av serviceanläggningar som används av sportfiskare. Stödet
bygger på ett poängsystem där varje poäng är värd 1 grundbelopp* som årligen fastställs av fritidsnämnden.
Poäng
Vindskydd/grillplats
Vedhållning
Toaletter
Sophantering
Fiskebrygga
Båt för uthyrning
Grundstöd

1
1
2
1
2
2
3

2 kr/sålt fiskekort
500 kr = 1 poäng
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* Grundbelopp

Investeringsstöd
Investeringsstödet är avsett som hjälp vid större investeringar i samband med fiskevårdande insatser.
Med ansökan ska följa en noggrann redovisning av planerade åtgärder samt en finansieringsplan.
Prioriterade åtgärder är av långsiktigt och av bestående karaktär samt ligger i linje med kommunens
fiskeplan och övrig fiskeplanering.
Exempel på vad stöd kan ges till:
Biotopåtgärder
• åtgärder för skapande av fiskvandringsvägar
• förbättringar av lekområden
• anläggande av uppväxtområden
• vegetationsförändringar i vatten
Inplantering av fisk
• gäller endast i reproducerande syfte
• utplanteringar i underhållssyfte prioriteras lågt och kan endast i undantagsfall beviljas bidrag
Förbättring av service
• t ex inköp av bryggor, båtar, fiskeutrustning för uthyrning, skyltning, informationstavlor
• handikappanpassning av fiskevatten med stigar och bryggor
Övriga fiskevårdande insatser
• t ex inköp av minkfällor, rotenonbehandling, utrustning för decimeringsfiske, vassröjning, brickmärkning av fisk

Hur söker jag?
Ansökan görs en gång per år. Ansökningsblanketten finns i Umeå kommuns blankettbank under Fiskevårdande föreningar.
Ansökan görs senast 30 april och avser föregående års drift/skötsel samt innevarande års investeringsbehov.

Hur redovisar jag?
Beviljade investeringsstöd redovisas i form av kopia på fakturaunderlag.

När utbetalas pengarna?
Grund- och skötselstöd utbetalas under maj månad och beviljade investeringsstöd utbetalas efter redovisade kostnader.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor och funderingar om stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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VERKSAMHETSSTÖD TILL KULTURFÖRENINGAR
Varför finns stödet?
Umeås rika föreningsliv ger många människor goda förutsättningar att både få ta del av och själva vara
med och skapa olika konstnärliga uttryck. Kulturnämnden vill verka för att ge kulturföreningarna i Umeå
goda förutsättningar för detta.
Kulturnämnden verksamhetsstöd ska:
• Ge föreningarna möjligheter att utveckla nya kulturella mötesplatser
• Verka för att kulturovana människor och eftersatta grupper får ökade möjligheter att mer aktivt
ta del av Umeås kulturliv och själva vara medskapare
• Riktas till föreningarna som är inkluderande och inspirerande för umeåborna
• Ge goda förutsättningar till både professionella- och amatörkulturföreningar

Vilka kan söka?
Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet.

Villkor
Föreningen ska ha varit verksam under minst ett år och vara registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. Den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas inom det konstnärliga fältet, det vill säga ord, bild,
scen, ton, film. Föreningen ska vara demokratisk uppbyggd och transparent.
De långtgående krav som ställs på kommunens egna verksamheter kopplat till jämlikhet och jämställdhet bör i rimlig omfattning även gälla de föreningar som erhåller kommunala bidrag. Verksamhetsstödet
är ett kombinerat organisations- och verksamhetsstöd som syftar till att säkerställa föreningens fortlevnad och ge förutsättningar för en god verksamhet.
Det är kulturnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som kommer att erhålla verksamhetsstöd.
Beslutet tas med utgångspunkt i det kulturpolitiska programmet antaget av kommunfullmäktige 2010-0608.
Om föreningen beviljas verksamhetsstöd upprättas en överenskommelse mellan Umeå kultur och föreningen som beskriver samarbetet och förväntningar på respektive part. Föreningen förväntas delta på
avstämningsmöte med Umeå kultur varje år som stödet fås, detta möte ligger till grund för upprättandet
av överenskommelsen.

Hur söker jag?
Ansökan görs en gång per år. Ansökningsblanketten finns i Umeå kommuns blankettbank och heter
”Verksamhetsstöd till kulturföreningar”. I slutet av blanketten ska budget och verksamhetsplan bifogas.
Ansökan görs senast 15 september och avser nästkommande kalenderår. Om föreningen inte fått verksamhetsstöd tidigare ska verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och resultat- och balansräkning för
föregående år skickas med ansökan.

Hur redovisar jag?
Om föreningen får verksamhetsstöd rekvireras detta genom att sända in verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och resultat- och balansräkning för föregående år.

När utbetalas pengarna?
Kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet i november månad. Utbetalning sker i början av det år
som verksamhetsstödet avser. Utbetalning sker när föreningen sänt in redovisningen.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor eller funderingar kring stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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STÖD TILL ETNISKA FÖRENINGAR
Varför finns stödet?
Det finns många etniska föreningar i Umeå och de fyller en viktig funktion bland annat för nyanlända
medborgare. De etniska föreningarna fungerar som ett socialt stöd till medlemmarna. De är också viktiga för den kulturella mångfalden i Umeå och berikar kulturlivet i staden.
Målsättning med stödet är att:
• ge etniska minoriteter en möjlighet att stärkas, utvecklas och vara delaktiga i samhället
• skapa utrymme för olika kulturella uttryck i Umeå

Vilka kan söka?
Föreningar som:
• omfattar minst 10 medlemmar varav huvudparten ska tillhöra den etniska minoriteten bosatt i
Umeå kommun
• tillvaratar den etniska minoritetens intressen och bedriver ideell verksamhet av allmänkulturell
och social karaktär med intern och extern informationsverksamhet
• är demokratiskt uppbyggd så att varje medlem har en stadgeenlig möjlighet att påverka besluten
• är partipolitiskt obunden
• bekostar en del av sin verksamhet genom andra inkomster, t ex medlemsavgifter
• dokumenterar sin verksamhet genom styrkta handlingar som medlemsmatrikel, verksamhetsoch revisionsberättelse
• bedriver sin verksamhet i drogfri miljö

Hur mycket stöd kan föreningen få?
Varje ansökan prövas från fall till fall. Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till hur många medlemmar
föreningen har samt det antal aktiviteter som genomförts. Storleken på bidraget påverkas även av budgeterade medel och hur många andra sökande det finns.

Hur söker jag?
Ansökan görs på särskild blankett och skickas till Föreningsbyrån senast 1 april. Föreningen ska i ansökan redovisa den verksamhet som genomförts under föregående år samt beskriva planerad verksamhet
under nästa år.
Till ansökan ska bifogas föreningens senast godkända verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse
samt revisionsberättelse.
Ansökningsblanketter finns att hämta på Umeå kommuns blankettbank.

När utbetalas pengarna?
Beviljat stöd utbetalas under maj månad.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor och funderingar om stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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STÖD TILL PENSIONÄRSVERKSAMHET
Varför finns stödet?
Pensionärsföreningar är viktiga för att kunna erbjuda ett varierande och rikt utbud av fritids- och friskvårdsaktiviteter till seniorer. Föreningarna tar tillvara pensionärernas intressen och ger dessutom möjlighet till gemenskap, delaktighet och inflytande.
Målsättningen med stödet är att:
• ge föreningarna möjlighet att genomföra hälsofrämjande och stimulerande fritidsverksamheter
• underlätta för föreningarna att förebygga ensamhet och skapa sociala nätverk

Vilka kan söka?
Föreningar som är anslutna till PRO, SPF, SPRF, Svenska Kommunalpensionärers Riksförbund, RPG
eller Sverigefinska pensionärer kan söka stödet. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som är pensionärer.

Hur mycket stöd kan föreningen få?
Grundbidrag
Varje bidragsberättigad förening får ett grundstöd på 2 000 kr per förening.
Medlemsbidrag
Hälften av de bidragsmedel som är kvar fördelas som ett medlemsbidrag. Föreningen får en summa för
varje medlem i föreningen. Storleken på medlemsstödet kan variera från år till år och beror på redovisat
antal medlemmar i alla föreningar.
Verksamhetsbidrag
Den andra hälften fördelas som ett verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget baseras på föreningens
antal besök i månadsmöten, kulturarrangemang, friskvårdsaktiviteter, resor och utflykter arrangerade av
föreningen. Verksamhet som bedrivs i studiecirkelform är inte bidragsberättigad. För att stimulera att nå
så många som möjligt med aktiviteter ställs inga krav på medlemskap när det gäller verksamhetsbidrag.
Budgeten för pensionärsbidraget fastställs årligen av fritidsnämnden. Storleken på medlemsbidraget
och verksamhetsbidraget varierar från år till år beroende på hur många medlemmar och aktiviteter föreningarna redovisar totalt.

Hur söker jag?
Ansökan om bidrag ska skickas in senast den 1 mars. Föreningen redovisar då föregående års verksamhet. Ansökan ska innehålla uppgifter om antalet medlemmar samt deltagare i månadsmöten, kulturarrangemang, friskvårdsaktiviteter, resor och utflykter. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Umeå kommuns blankettbank.

När utbetalas pengarna?
Stödet utbetalas under mars månad.

Vart vänder jag mig för mer information?
Kontakta gärna Föreningsbyrån om du har frågor eller funderingar kring stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se

33 (37)

STÖD TILL SOCIAL VERKSAMHET
Varför finns stödet?
Syftet med stödet är att stötta och uppmuntra de föreningar som verkar inom socialtjänstens område.
Föreningar kan utgöra ett viktigt komplement till kommunala insatser och åtgärder.
Målsättning med stödet är att:
• förebygga sociala problem
• stödja socialt utsatta grupper eller människor
• motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet

Vilka kan söka?
Föreningar som stödjer människor som har eller riskerar att få sociala problem. Det kan t.ex. vara problem som leder till behov av stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO). Särskild prövning
görs från fall till fall.

Vad kan vi få stöd till?
Föreningar kan söka bidrag till verksamheter som:
• stödjer människor med problem som är, eller kan bli, beroende av stöd från socialtjänsten
• är ett alternativ eller ett komplement till socialtjänstens insatser
• förhindrar och förebygger att personer behöver söka socialtjänstens bistånd
• riktar sig till vissa områden av IFO-fältet som socialnämnden finner särskilt prioriterade
Bidrag ges inte till:
• föreningar som inte förmår omsätta beviljade stöd till verksamhet
• tjänster som socialtjänsten upphandlat enligt avtal

Hur söker jag?
Ansökan görs en gång per år och skickas till föreningsbyrån senast den 31 oktober. Ansökan sker på
särskild ansökningsblankett via Umeå kommuns blankettbank.
Av ansökan ska framgå:
• Det här planerade vi för föregående år
• Det här gjorde vi under föregående år
• Det här vill vi göra under nästa år
Förutom de uppgifter som direkt berör verksamhetsstödet ska uppgifter lämnas som styrker att föreningen fungerar enligt demokratiska föreningsprinciper (antal medlemmar, årsmöteshandlingar i form av
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse).

Hur redovisar jag?
I samband med ansökan

När utbetalas pengarna?
Beslut om bidrag fattas av socialnämnden i januari månad. Bidraget utbetalas efter beslut.

Vart vänder jag mig för mer information?
Hör gärna av dig till Föreningsbyrån om du har frågor eller funderingar kring stödet.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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STÖD TILL SOCIALT FÖREBYGGANDE INSATSER FÖR BARN OCH
UNGDOMAR (SOFI)
Varför finns stödet?
Många barn och ungdomsföreningar arbetar inte bara med kultur- och fritidsaktiviteter utan har också
en socialt förebyggande dimension i sin verksamhet. Föreningarna är viktiga aktörer som tidigt kan upptäcka problem och arbeta för att alla barn och unga ska få trygga uppväxt villkor. Syftet med stödet är
att stötta och uppmuntra föreningar som tar ett stort ansvar för dessa frågor.
Målsättning med stödet är att:
• stötta föreningar som arbetar med tidiga och förebyggande sociala insatser
• möjliggöra verksamhet för barn, ungdomar och deras familjer som visar tecken på en tilltagande
social problematik och därmed riskerar sin egen hälsa och utveckling.

Vilka kan söka?
Föreningar som bedriver socialt förebyggande verksamhet för barn och ungdomar.

Vad kan vi få stöd till?
Föreningar kan t.ex. söka bidrag till verksamheter som:
• tidigt kan fånga upp och arbeta med barn som är utsatta/visar tecken till att må dåligt – de
glömda barnen.
• arbetar med information, kompetensutveckling och metodstöd
• riktar sig till barn och unga som växer upp i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa
• förebygger utanförskap
• ger möjligheter till ungdomar som är i eller riskerar att hamna i utanförskap och utsatthet, att
själva bidra till delaktighet, dialog och eget växande
• arbetar med gruppen unga med neuropsykiatrisk problematik
• arbetar med unga med drogproblematik

Hur mycket stöd kan vi få?
Den totala budgeten för stödet fastställs årligen av Socialnämnden, Kulturnämnden och Fritidsnämnden.

Hur söker jag?
Ansökan sker på särskild blankett och skickas till Föreningsbyrån senast 31 oktober. Vid behov ska
föreningens senaste verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och samt revisionsberättelse bifogas till ansökan. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Umeå kommuns blankettbank.

När utbetalas pengarna?
Stödet utbetalas under januari månad.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån för att få mer information.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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VERKSAMHETSSTÖD TILL HANDIKAPPFÖRENINGAR
Varför finns stödet?
Syftet med stödet är att stötta och uppmuntra föreningar som arbetar för och med personer med funktionsnedsättning och patientgrupper. Föreningar kan utgöra ett viktigt komplement till kommunala insatser och åtgärder.
Målsättning med stödet är att:
• Uppmuntra aktiviteter bland målgruppen
• Stöd till informationsspridning till allmänheten
• Skapa socialt sammanhang och bidra till erfarenhetsutbyte mellan respektive förenings målgrupp.

Vilka kan söka?
Alla handikappföreningar som är anslutna till HSO – Handikappföreningarnas Samarbetsorgan. Övriga
sökande föreningar prövas av bidragsbeviljande nämnd.

Villkor
Föreningar kan söka stöd till verksamheter som:
• Stödjer människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga
• Aktiverar målgruppen
• Bedriver informationsspridning till allmänheten
• Är ett komplement till socialtjänstens insatser
Stöd ges inte till:
• föreningar som inte förmår omsätta beviljade bidrag till verksamhet

Hur söker jag?
Ansökan sker på särskild e-blankett och skickas in till föreningsbyrån senast 1 april. Ansökan sker på
särskild ansökningsblankett via Umeå kommuns blankettbank.
Till denna ansökan bifogas årsmöteshandlingar samt verksamhetsplan för kommande år. För aktivitetsdelen av stödet gäller att träffarna registreras via aktivitetskort på nätet. Stödet betalas ut i efterskott för
föregående verksamhetsår.
Av ansökan ska framgå:
• Det här planerade vi för föregående år
• Det här gjorde vi under föregående år
• Det här vill vi göra under nästa år

Hur redovisar jag?
Förutom de uppgifter som direkt berör verksamhetsstödet ska uppgifter lämnas som styrker att föreningen fungerar enligt demokratiska föreningsprinciper (antal medlemmar, årsmöteshandlingar i form av
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse).

När utbetalas pengarna?
Stödet betalas ut efter att socialnämnden har fattat beslut om fördelningen i maj.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med föreningsbyrån för att få mer information.
Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND
Varför finns stödet?
Stödet finns för att ge ungdomar möjlighet att engagera sig i politiska frågor och skapa en diskussion
och debatt som styrs av ungdomar.

Vilka är bidragsberättigade?
Politiska ungdomsförbund med moderparti representerat i Kommunfullmäktige

Villkor
Stöd ges till politiskt ungdomsförbund, se ovan, och som är registrerat i Umeå kommuns föreningsregister.

Hur mycket stöd kan vi få?
Bidraget utgår i form av ett grundbidrag och ett bidrag baserat på moderpartiets antal mandat i kommunfullmäktige. Den totala budgeten för stödet fastställs av fritidsnämnden varje år. Kontakta Föreningsbyrån för att få aktuell budget.

Hur söker jag?
Ansökan görs senast 1 mars via blanketten politiska ung som finns på Umeå kommuns blankettbank.
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur
du kan tänka kring ansökan.

När utbetalas pengarna?
Utbetalning under februari månad.

Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor eller funderingar kring stödet.

Föreningsbyrån
Telefon (vxl.): 090-16 10 00
E-post: fritid.bidrag@umea.se
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