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Om dokumentet 

Detta dokument innehåller regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar. Dokumentet med 

en grundläggande struktur för föreningsstöden är fastställt av kommunfullmäktige men ansvarig 

nämnd för respektive stöd har utifrån kommunens reglemente rätt att besluta om mindre justeringar 

av regler utifrån fortlöpande utvärderingar av föreningsstödet. Större förändringar ska dock beslutas 

av kommunfullmäktige. Av dokumentet framgår också vilken nämnd som har mandat att fatta beslut 

om fördelningen av föreningsstöd för respektive typ av stöd. 

Strategisk plan 2016-2028 

Umeå kommun har i sin strategiska plan 2016-2028 pekat ut fem prioriterade områden. Ett av dessa 

områden är en ”Välutvecklad ideell sektor” och i planen har man beskrivit området enligt följande: 

”Den ideella sektorn med ett väl utvecklat föreningsliv bidrar starkt till Umeås utveckling. 

Dess omfattning och mångfald medverkar till att hålla Umeå samman, medborgerligt 

engagemang, ökad livskvalitet och gör Umeå till en bra kommun att bo och leva i. Den ideella 

sektorn bidrar till att människor kommer samman och träffas i nya konstellationer. 

Samverkan mellan olika aktörer är därför av central vikt för att stärka det civila samhället, 

oavsett om det avser kultur och fritid, föreningar och frivilligorganisationer, den offentliga 

sektorn eller näringslivet. Umeå kommun ska i sina verksamheter aktivt söka samverkan 

med civilsamhället.” 

Syfte med stödet till ideella föreningar 

Att offentlig sektor ska stötta föreningslivet är inget som är lagstadgat. Det finns dock många värden 

som inneburit att den offentliga sektorn (stat, kommuner och landsting/regioner) under lång tid valt 

att stötta ideella föreningar. Stödens upplägg och storlek varierar dock en hel del om man jämför 

mellan Sveriges alla kommuner. Umeå kommun beviljar årligen stora summor i stöd vilket 

sammantaget skapar avgörande förutsättningar för ett rikt föreningsliv i kommunen. Utöver dessa 

stöd avsätts också stora summor för lokaler och anläggningar som kan nyttjas av föreningslivet mot 

en subventionerad kostnad. 

Först och främst finns ett stort egenvärde i och med alla aktiviteter och insatser som skapas bland 

alla föreningar i kommunen. Detta bidrar till ett brett utbud av aktiviteter och insatser till glädje för 

kommunmedborgarna. All ideell tid som föreningsrepresentanter och medlemmar bidrar med är 

mycket värdefullt för både enskilda individer och för samhället i stort. 

Utöver detta finns många olika mervärden som de ideella föreningarna kan bidra med i sin 

verksamhet (se bild sid 4). Till exempel kan föreningslivet bidra med: 
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- gemenskap och integration 

- socialt förebyggande arbete, t.ex. upptäcka problem och arbeta för att alla barn och unga ska 

få trygga uppväxtvillkor. 

- förbättrad folkhälsa, t.ex. fysisk och mental hälsa 

- ökad social tillit, både mellan människor men även i relationer mellan människor och 

myndigheter 

- idéer och innovationer som bidrar till samhällsutveckling 

- att agera som bevakare av rättigheter för olika grupper och att göra sin röst hörd i olika 

frågor 

- att genom sin verksamhet vara skola för lärande kring demokrati 

- delaktighet och inflytande och till exempel ge unga möjlighet att påverka sin fritid och att 

påverka samhället 

- kunskap inom föreningens specialområden 

Umeå kommun vill med sitt stöd bidra till ett starkt och självständigt föreningsliv som har ett stort 

egenvärde och som även har många olika mervärden som kan bidra till samhällsutveckling. 
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Umeå kommuns värdegrund 

Umeå kommuns värdegrund ska genomsyra all verksamhet och detta gäller naturligtvis även stöd 

och samverkan med föreningslivet. Värdegrunden utgår från följande fyra ledord: 

 

Detta innebär att föreningarna i Umeå kommun kan förvänta sig en process och ett arbetssätt som 

präglas av öppenhet och tillit när det gäller föreningsstöd. Självklart är det också viktigt med 

samverkan för dialog kring vad som skapar värde för våra föreningar och att kommunen fortlöpande 

försöker utveckla och förbättra processer och arbetssätt för föreningsstöd. 

Det är också viktigt att förstå och förtydliga vikten av att föreningslivet ska vara fritt och 

självständigt. Den grundlagsskyddade föreningsfriheten är viktig. Föreningslivet ska därför arbeta 

fritt efter sina egna värdegrunder och inte anpassas till kommunens politiskt beslutade 

värdegrunder. Däremot kan enskilda bidrag åtföljas av en överenskommen skyldighet att arbeta med 

en viss fråga eller att jobba i en viss riktning. 
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Umeå kommuns föreningsregister 

Kommunen strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att på ett enkelt 

sätt kunna tillhandahålla uppgifter om föreningslivet i Umeå både internt inom kommunen och 

externt till allmänheten. För att kunna få kommunalt stöd till föreningsverksamhet eller för att få 

boka lokaler till föreningspris krävs att föreningen är registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. 

Föreningar som registrerar sig och uppfyller kommunens grundläggande krav erbjuds: 

• möjlighet att söka stöd från Umeå Kommun 

• boka lokaler och anläggningar till föreningstaxa 

• information som riktas till föreningar såsom inbjudningar till aktuella utbildningar och 

seminarier, information om aktuella föreningsstöd mm 

• möjlighet att synas med kontaktuppgifter på kommunens hemsida 

Ansöka till föreningsregistret 

Ansökan om att registrera en förening i föreningsregistret kan ske när som helst under året. 

Information om hur man går tillväga för att starta en ny ideell förening samt hur man ansöker om att 

bli en del av kommunens föreningsregister finns på Umeå kommuns hemsida. Till ansökan om 

registrering av ny förening ska föreningen bifoga stadgar, en presentation av föreningens 

verksamhet samt protokoll från nybildningsmöte alternativt senaste årsmötesprotokollet. Innan man 

ansöker kan det vara bra att ha ordnat ett organisationsnummer hos Skatteverket samt öppnat ett 

konto (bankgiro, plusgiro eller bankkonto) i föreningens namn. 

Om man har för avsikt att ansöka om bidrag och kommunen ska göra en utbetalning till föreningens 

konto kan det krävas ett organisationsnummer för att få starta denna typ av konto. För att kunna 

boka lokaler och anläggningar till föreningspris krävs ett organisationsnummer så att kommunen kan 

fakturera föreningen för lokalbokningen.  

Årlig uppdatering i föreningsregistret 

Varje år, efter genomfört årsmöte, ska alla föreningar uppdatera sina uppgifter om föreningen i 

föreningsregistret så att kommunen har korrekta kontaktuppgifter till föreningens styrelse och 

aktuella uppgifter om föreningens verksamhet. Det är viktigt för att kunna ha en bra dialog samt för 

att föreningen inte ska missa viktig information om bidrag, utbildningar, m.m. Den årliga 

omregistreringen är ett krav för att beviljade bidrag ska kunna betalas ut till föreningens konto. 

Omregistrering görs av föreningen själv i föreningsregistret via Umeå kommuns hemsida. 
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Grundläggande krav på ideella föreningar 

För att en ideell förening ska kunna beviljas stöd har Umeå kommun satt upp ett antal 

grundläggande krav som måste uppfyllas. Förutom att föreningen måste registrera sig i 

föreningsregistret och årligen uppdatera sina uppgifter så måste föreningen uppfylla följande krav: 

- Föreningen ska normalt vara ideell, allmännyttig och öppen för alla där det av stadgarna ska 

framgå att alla som instämmer i föreningens målsättningar har rätt till medlemskap. Ansvarig 

nämnd har möjlighet att i enstaka fall besluta om undantag från detta krav om det t.ex. finns 

allmännyttiga orsaker som grund. 

- Föreningen ska normalt ha sitt säte i Umeå kommun och i huvudsak bedriva sin verksamhet i 

Umeå kommun. Detta krav ska dock inte påverka möjligheten att utveckla samarbete och 

samverkan regionalt, nationellt eller internationellt. 

- Föreningen ska bestå av minst 5 medlemmar och föreningen ska ha en tydlig metod för att 

säkerställa ett aktivt ställningstagande till medlemskap från sina medlemmar. 

Bidrag ska inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för 

verksamheten: 

1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes 

grundläggande fri- och rättigheter 

2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde 

3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2 

4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket 

Föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga ansvarar för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med FN:s barnkonvention och lagstiftning kopplat till denna. 

Föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 
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Bidragsstruktur i Umeå kommun 

I tabellen nedan visas Umeå kommuns stödformer schematiskt med 4 områden som totalt innefattar 

11 olika stöd som i sig styrs med kriterier och regler. Bidrag 1-8 är årliga verksamhetsstöd som söks 

en till två gånger per år medan bidrag 9-11 är utvecklingsstöd som kan sökas vid fem tillfällen under 

året. 

 

Av tabellen framgår vilken nämnd som är ansvarig för respektive stöd. 

FN = Fritidsnämnd 

IFN = Individ- och familjenämnd 

KN = Kulturnämnd 

 

Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stöden beslutas och utbetalas finns på 

kommunens hemsida. Alla ansökningar hanteras och bereds av föreningsbyrån på Umeå kommun. 

Föreningsbyrån tillhör organisatoriskt fritidsförvaltningen men arbetar kopplat till flera olika 

nämnder. 

Nedan presenteras reglerna för Umeå kommuns olika bidragsformer.

OMRÅDE VERKSAMHETSSTÖD UTVECKLINGSSTÖD 

Idrott, fritid och 
folkhälsa 

1. Aktivitetsstöd ungdom (FN) 9. Utvecklingsstöd folk-
hälsa och anläggningar 
(FN) 2. Fritidsverksamhet för 

prioriterade grupper (FN) 
 

Lokaler och anläggningar 3. Stöd till lokalhyra (FN) 
 

4. Stöd till anläggningar (FN) 
 

Rättigheter och 
samhällsnytta 

5. Social och förebyggande 
verksamhet (IFN) 
 

10. Utvecklingsstöd 
rättigheter och 
samhällsnytta (FN) 

6. Verksamhet för rättighetsfrågor 
(FN) 
 

 

Kulturverksamhet och 
arrangemang 

7. Kulturverksamhet (KN)   
 

11. Utvecklingsstöd 
kulturverksamhet och 
arrangemang (KN) 
 

8. Festivaler och kulturevenemang 
(KN) 
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1. Aktivitetsstöd ungdom 

Syftet med stödet är att stimulera föreningar att bedriva barn- och ungdomsaktiviteter och 
att det därmed ska finnas ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga i Umeå kommun. 
Dessa aktiviteter har ett stort egenvärde för barn och unga och därför ska aktivitetsstödet 
främst ses som ett grundstöd utifrån aktiviteternas egenvärde.  

Dessutom kan aktiviteterna bidra till många andra mervärden. Till exempel den socialt 
förebyggande effekten där föreningarna kan upptäcka problem och arbeta för att alla barn 
och unga ska få trygga uppväxtvillkor. I föreningslivet får också ungdomar möjlighet att lära 
sig demokratiska spelregler och påverka sin egen fritid. Ungdomars egen organisering är 
viktig för att skapa delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka i samhället.  

Andra positiva mervärden kan t.ex. vara gemenskap, integration och förbättrad folkhälsa. 
Genom att i tidig ålder lära sig olika rörelser och bli rörelserik skapar detta förutsättningar 
för att bli aktiv hela livet. 

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun och som är 
registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.  

Villkor  

Aktivitetsstöd ungdom ges till aktiviteter som: 

• ligger i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdomar och som 
bedrivs i drogfri miljö 

• har minst 3 och högst 30 deltagare i bidragsberättigad ålder 

• pågår i minst 60 minuter  

• har minst en ledare som ansvarar för aktiviteten. Ledare kan vara från 13 år 

• rapporteras via det system som anvisas av Umeå kommun där aktivitet och 
anläggning specificeras. Föreningen måste tillhandahålla sammanställningsunderlag 
genom systemet 14 månader efter ansökningsperiodens slutdatum i kontrollsyfte 

• anordnas av föreningen (inte av riksorganisation eller distrikt) 

Stödet 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 

• idrottsföreningar som i samverkan med skolan bedriver verksamhet mellan kl. 08.00 
– 16.00, exempelvis idrottsklasser eller skolans fritidsverksamhet 

• specifikt partipolitisk eller religiös verksamhet 
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Aktivitetsstöd ungdom har två olika inriktningar, idrott och fritid. 

Idrott 

Denna inriktning gäller för idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och 
därmed i huvudsak bedriver tränings- och tävlingsverksamhet. 

Aktivitetsstöd beviljas för en aktivitet per idrott, dag och person i föreningen. En medlem i 
en flersektionsförening kan därmed delta i flera idrotter i föreningen under samma dag och 
föreningen får stöd för detta. Stödet ges med ett visst belopp för varje deltagartillfälle för 
deltagare i åldern 7-20 år som deltar i en aktivitet. Beloppet fastställs av fritidsnämnden. 

Fritid 

Denna inriktning gäller för föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet.  

Stödet ges med ett visst belopp för varje genomförd aktivitetstimme för deltagare i åldern 7-
20 år som deltar i en aktivitet i föreningen. Föreningar kan rapportera en sammankomst med 
maximalt 6 aktivitetstimmar per kalenderdag. Om en sammankomst med aktiviteter 
påbörjas ett datum och fortsätter nästkommande datum måste aktiviteten delas upp i två 
sammankomster, där en sammankomst per kalenderdag läggs in. Övernattning ses ej som en 
aktivitet. Antal aktivitetstimmar per termin får inte överstiga 130 st per individ. Beloppet 
fastställs av fritidsnämnden. 

Hur söker jag? 

Ansökan sker två gånger per år för aktiviteter som registrerats under föregående termin 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 till systemet. Föreningsbyrån kan i undantagsfall besluta om undantag 
från kravet på att använda anvisat system. 

Information om ansökningsdatum samt när stödet beslutas och utbetalas finns på 
kommunens hemsida. För sent inkommen ansökan kan innebära avdrag på stödet eller att 
ansökan inte ger rätt till stöd. I samband med ansökan ska föreningen tillhandahålla 
årsmöteshandlingarna så att kommunen har tillgång till dessa. 

Pengarna utbetalas endast till huvudstyrelsens plusgiro, bankgiro eller bankkonto.  

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

Ett antal föreningar väljs varje år ut för granskning. Om granskningen visar på brister i 
rapporteringen eller föreningens verksamhet kan beslut fattas om avdrag på stödet. 
Lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från stöd och att 
återbetalning kan krävas. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

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

http://www.umea.se/bidrag
mailto:fritid.bidrag@umea.se
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2. Stöd till fritidsverksamhet för prioriterade grupper 

Syftet med stödet är att främja folkhälsan hos prioriterade grupper bland kommunens 
medborgare. Med stödet vill kommunen uppmuntra föreningar att ta initiativ till 
folkhälsofrämjande aktiviteter. Med bidraget vill kommunen också stimulera ungdomars 
inflytande och delaktighet samt även ungdomars möjlighet att engagera sig i politiska frågor 
och skapa en diskussion och debatt som styrs av ungdomar.  

Stödet finns även för att stimulera föreningar som inkluderar personer med fysisk, psykisk, 
eller intellektuell funktionsnedsättning i sin ordinarie verksamhet, samt föreningar som 
långsiktigt och aktivt jobbar med integrationsinsatser såsom språk och samhällsorienterande 
aktiviteter. 

Målsättning med stödet är att:  

• främja en god folkhälsa för prioriterade grupper 

• förebygga olika hälsoproblem 

• stödja utsatta målgrupper 

• engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet 

• stötta ungdomar att engagera sig i politiska frågor 

• öka mångfalden i föreningslivet 

• göra verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 
 

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister och som varit 
verksam i minst ett år. Föreningar som får årligt verksamhetsstöd från andra nämnder än 
fritidsnämnden samt föreningar som erhåller årligt verksamhetsstöd för rättighetsfrågor kan 
ej erhålla detta stöd. 

Villkor  

Det är fritidsnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller verksamhetsstöd. 
Verksamheten ska rikta sig till någon av följande prioriterade grupper och vara särskilda 
insatser som ej täcks av ”Aktivitetsstöd ungdom” samt bedrivas i drogfri miljö: 

- Barn och ungdomar i åldern 7-25 år 
- Politiska ungdomsförbund med moderparti representerat i kommunfullmäktige 
- Personer med funktionsnedsättning och nyanlända i alla åldrar 

Insatser som prioriteras är bl.a årligen planerad verksamhet som: 

- är öppen och lättillgänglig för många som t.ex. prova på, drop-in eller 
spontanverksamhet, särskilt på helgkvällar 

- erbjuder fritidsaktiviteter och läger för barn och unga vid skollov 
- skapar möjlighet för unga att prova en ledarroll 
- bidrar till aktiviteter för de prioriterade grupperna med särskilt fokus på deltagare 

med lägre socioekonomisk situation än genomsnittet 
- aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet 
- förbättrar fysisk och psykisk hälsa 
- stimulerar till förbättrad rörelserikedom 
- inkluderar personer med funktionsnedsättning i föreningslivet 
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- bidrar till integration för nyanlända 

Stödet till politiska ungdomsförbund utgår i form av ett grundbidrag och ett bidrag baserat 
på moderpartiets mandat i kommunfullmäktige.  

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det 
år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas. 

Hur söker jag? 

Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. 

I ansökan ska följande beskrivas för kommande verksamhetsår:  

- budget 
- aktivitetsplan 

Dessutom ska föreningen tillhandahålla senaste: 

- årsmötesprotokollet 
- verksamhetsberättelse 
- revisionsberättelse 
- resultat- och balansräkning 

Kompletterande handlingar kan komma att begäras in vid behov. 

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

Om föreningen får verksamhetsstöd redovisas detta genom att föreningen efterföljande år i 
samband med ansökan bifogar verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och resultat- och 
balansräkning. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

Hemsida: www.umea.se/bidrag  
E-post: fritid.bidrag@umea.se 
Telefon: (vxl): 090-16 10 00 
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3. Stöd till lokalhyra 

Syftet med stödet är att stötta föreningarna utifrån deras behov av lokaler för barn- och 
ungdomsverksamhet, t.ex. i de fall där kommunen har svårt att erbjuda lämpliga lokaler. 
Stödet är ett komplement till de stora subventioner som kommunen lägger på uthyrning av 
kommunala lokaler och anläggningar.  

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun och som är 
registrerade i Umeå kommuns föreningsregister. Stödet kan endast sökas av föreningar som 
beviljats aktivitetsstöd ungdom. 

Villkor  

Stödet kan sökas för icke kommunala lokaler som föreningen hyr för att bedriva barn- och 
ungdomsverksamhet. Stöd ges endast till lokaler som föreningen hyr inom Umeå kommuns 
geografiska område. Stödet baseras på redovisning av föregående termins faktiska 
lokalkostnad och ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov.  

Lokalstödet grundas på föreningens totala antal genomförda sammankomster enligt 
redovisning i kommunens system för Aktivitetsstöd ungdom under föregående termin. Om 
föreningen har flera sektioner baseras stödet på antal genomförda sammankomster i berörd 
sektion i det fall att lokalen används för en specifik verksamhet. Stödets storlek fastställs av 
fritidsnämnden med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 % av redovisad 
lokalkostnad. Stödet kan som högst uppgå till 125.000 kronor per termin. 

De hyreskostnader som berättigar till stöd är normalt den varmhyra som föreningen betalar. 
Om föreningen betalar kallhyra kan även följande kostnader medräknas:  

• Värme och el  

• Vatten och avlopp 

• Arrende  

• Sophämtning 

• Försäkringar för lokalen 

Även hyra av toalettvagnar för tillfälliga arrangemang är grundande för stöd. 

Övriga kostnader som till exempel telefon, förbrukningsmaterial, garage, parkeringsplatser, 
fastighetsskatt, fastighetsskötsel såsom löner för vaktmästare, lokalvårdare etc. är inte 
grundande till stöd. 

Stöd ges inte för: 

• tider som hyrs i kommunens lokaler och anläggningar med redan subventionerade 
hyror 

• lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang  

• kostnader för föreningens egna lokaler där man istället kan söka ”Stöd till 
anläggningar” 

I undantagsfall kan nämnden besluta om ett högre lokalstöd om synnerliga skäl finns. Detta 
kan till exempel handla om att verksamheten kräver stora ytor i förhållande till antal utövare 
och bedrivs i kommersiella lokaler. 

 



[Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar] 

 14 (32) 

 

Hur söker jag? 

Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. Ansökan sker två gånger per år för hyreskostnader för 
föregående termin. Hyreskostnader ska styrkas till exempel genom att hyresavtal, fakturor 
osv bifogas ansökan. Kontakta föreningsbyrån för att få mer information.  

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

Ett antal föreningar väljs varje år ut för granskning. Föreningen ska vid efterfrågan kunna 
visas upp dokument som styrker kostnaderna om detta efterfrågas från kommunen. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

Hemsida: www.umea.se/bidrag  
E-post: fritid.bidrag@umea.se 
Telefon: (vxl): 090-16 10 00 
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4. Stöd till anläggningar 

Stödet är till för att stötta ideella föreningar som äger och driver egna lokaler och 
anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet samt för samlingslokaler inom kommunen.  

Stödet avser att täcka delar av driftskostnaderna för föreningsägda lokaler, anläggningar och 
samlingslokaler. Därigenom vill kommunen stötta föreningar att driva egna anläggningar 
som komplement till kommunala anläggningar. 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. 
Föreningarnas aktiviteter i samlingslokalerna skapar engagemang, delaktighet och möjlighet 
att påverka samhället. 

Föreningar kan även söka stöd för vissa investeringar vid nybyggnationer och renoveringar. 
Stödet kan därigenom bidra till utveckling och förbättringar av anläggningar som är till gagn 
för kommunmedborgarna, främst med fokus på barn och unga, samt till insatser som leder 
till miljöförbättringar och ökar tillgängligheten. 
 
Vilka kan söka? 

Ideella föreningar i Umeå kommun som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister 
och som varit verksam i minst ett år. Vissa paraplyorganisationer kan även godkännas som 
sökande part. Även fiskevårdsområden (FVO) eller samfällighetsföreningar som sköter om 
anläggning för allmänheten kan godkännas som sökande part. 

Driftstödet till samlingslokaler kan sökas av föreningar vars huvudsakliga uppgift är att hålla 
samlingslokaler för föreningar, organisationer och boende inom Umeå kommun. Föreningen 
ska tillhöra någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller 
Folkets Husrörelsen. Övriga sökande föreningar prövas av fritidsnämnden. 
 
Villkor  

Anläggningsstödet är indelat i två olika delar; ”stöd till drift av föreningars egna lokaler, 
anläggningar och samlingslokaler” samt ”stöd till investeringar”. 

Stöd till drift av föreningars egna lokaler, anläggningar och samlingslokaler 

Stöd beviljas till föreningars egna idrotts-, och friluftsanläggningar samt till samlingslokaler. 
Föreningen ska svara för att lokalen/anläggningen hålls i gott skick och är drift- och 
brandsäker samt dopingfri. 

När det gäller samlingslokaler ska lokalen opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor 
upplåtas till föreningar och organisationer samt åt enskilda förutsatt att dessa ställer sig 
bakom de demokratikrav som ställs i inledningen av dessa bidragsregler.  

Stödet till samlingslokaler stöttar de ytor som löpande kan hyras av föreningar och 
allmänhet. Ytor som hyrs ut till enskild hyresgäst får ej medräknas. För ytor som hyrs ut till 
enskild hyresgäst på dagtid, t.ex. till skolverksamhet, och sedan hyrs ut till föreningar och 
allmänhet på kvällar och helger görs en minskning av schablonstödet. 

Idrotts- och friluftsanläggningar som är frekvent förekommande såsom fotbollsplaner, 
isbanor, tennisplaner, ridytor, elljusspår, badplatser, kanslilokaler mm fördelas utifrån 
schabloner för respektive anläggningstyp. Även för samlingslokaler fördelas stödet utifrån en 



[Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar] 

 16 (32) 

 

schablon. För mer information om detta kontakta föreningsbyrån. För anläggningar som är 
av unik karaktär görs en bedömning av nivån på stödet i varje enskilt fall. 

Stöd till investeringar 

Följande områden är prioriterade för investeringsstöd:  
- byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där 

allmänintresset är starkt  

- generell tillgänglighet i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i 
föreningsregi och där allmänintresset är starkt  

- miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi 
och där allmänintresset är starkt  

- större renoveringsinsatser (ej löpande drift/underhåll) i anläggning, samlingslokal 
eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt 

 
Utifrån ovanstående områden ska investeringar som främjar verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning samt som stimulerar ökad rörelserikedom för barn och ungdomar 
särskilt prioriteras. 
 
I beslutet om investeringsstöd ska det framgå hur mycket av den totala investerings-
budgeten som avsätts till orienteringskartor, förbättringar för skoterleder samt fiske. 

Normalt kan den ideella föreningen få 90 % av kostnader som ej täcks av andra 
bidragsmedel. Eget ideellt arbete räknas ej som kostnad. Redan påbörjade förbättringar och 
reparationer beviljas normalt inte investeringsstöd. Vid arrende eller hyra av 
lokal/anläggning måste normalt giltigt arrende-/hyreskontrakt med löptid på minst 5 år 
framåt finnas. Om medfinansiering har beviljats av annan part än kommunen får 
dubbelfinansiering inte förekomma.  

Beviljat stöd som ej tagits i anspråk inom 2 år efter beslut återgår till fritidsnämnden. 
 
Hur söker jag? 

Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. Det finns en blankett för ansökan om driftsstöd och en annan 
blankett för ansökan om investeringsstöd. 

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och 
maximalt 50 % av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen.  

Till ansökan om driftsbidrag ska föreningen tillhandahålla senast godkända 
verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse samt revisionsberättelse. 

Till ansökan om investeringsbidrag ska föreningen bifoga: 

• Beskrivning av föreningen samt bakgrund till ansökan 

• Karta över området där anläggningen finns/ska vara belägen 

• Äganderättshandlingar, upplåtelseavtal avseende mark eller hyresavtal omfattande 
minst fem år framåt 

• 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 
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Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

För driftsstöd till idrotts- och friluftsanläggningar kontrollerar personal från Umeå Fritid att 
nödvändigt underhåll har genomförts på anläggningarna innan utbetalning av stödet sker. 

För investeringsstöd ska redovisning av handlingar som bekräftar förenings kostnader samt 
bild på genomförd investering skickas till handläggare på Föreningsbyrån. 

Bidragsmottagaren ska uppföra och underhålla skyltar som tydligt visar att Umeå kommun 
är bidragsgivare på de platser där bidrag används till etablering eller drift av anläggning/lokal 
för föreningens verksamhet. Skyltarna ska sitta på strategiska platser tillgängliga och synliga 
för allmänheten. 
 
Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

Hemsida: www.umea.se/bidrag  
E-post: fritid.bidrag@umea.se 
Telefon: (vxl): 090-16 10 00 
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5. Social och förebyggande verksamhet 

Syftet med stödet är att stötta föreningar som verkar inom det sociala området eller som har 
en socialt förebyggande dimension i sin verksamhet. Föreningar kan utgöra ett viktigt 
komplement till kommunala insatser och åtgärder inom det sociala området. Föreningarna 
är också viktiga aktörer som tidigt kan upptäcka problem och arbeta för att barn och unga 
ska få trygga uppväxtvillkor.   

Målsättning med stödet är att: 

• förebygga sociala problem 

• stödja socialt utsatta grupper eller människor 

• motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet 

• stötta föreningar som arbetar med tidiga och förebyggande sociala insatser 
 

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som normalt varit verksamma i minst ett år och som verkar inom 
socialtjänstens närhet. Föreningarna arbetar med och för människor som har eller riskerar 
att behöva stöd från socialtjänsten, arbetar förebyggande eller med information och 
kunskapsspridning kring något av de ansvarsområden socialtjänsten ansvarar för. Föreningar 
som får årligt stöd via andra nämnder än individ- och familjenämnden kan ej erhålla detta 
stöd. 

Villkor  

Det är individ- och familjenämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller 
verksamhetsstöd. Föreningar kan söka bidrag till verksamheter som: 

• stödjer människor med problem som är, eller riskerar att bli, beroende av stöd från 
socialtjänsten 

• är ett alternativ eller ett komplement till socialtjänstens insatser 

• genom förebyggande arbete bidrar till att förhindra att personer på sikt behöver söka 
socialtjänstens stöd 

• riktar sig till vissa områden av IFO-fältet som individ- och familjenämnden finner 
särskilt prioriterade 

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det 
år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas. 

Hur söker jag? 

Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. I ansökan ska följande beskrivas för kommande 
verksamhetsår:  

- budget 
- aktivitetsplan  

Dessutom ska föreningen tillhandahålla senaste:  

- årsmötesprotokollet 
- verksamhetsberättelsen 
- verksamhetsplanen 
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- revisionsberättelsen 
- resultat- och balansräkningen 

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

Om föreningen får verksamhetsstöd redovisas detta genom att föreningen efterföljande år i 
samband med ansökan bifogar verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och resultat- och 
balansräkning. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

Hemsida: www.umea.se/bidrag  
E-post: fritid.bidrag@umea.se 
Telefon: (vxl): 090-16 10 00 
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6. Verksamhet för rättighetsfrågor 

Syftet med stödet är att stötta föreningar som aktivt verkar för att värna rättigheter och vara 
röstbärare för målgrupper med koppling till diskrimineringslagstiftning. Funktionen som 
röstbärare innebär att det civila samhällets organisationer företräder särskilda intressen, 
uppfattningar eller idéinriktningar i samhällsdebatten. På så sätt bidrar det civila samhället 
både till att en mångfald av idéer och uppfattningar synliggörs och till att intressena och 
uppfattningarna hos olika grupper i befolkningen företräds i offentligheten. 

Målsättning med stödet är att:  

• stötta föreningar i att vara röstbärare och värna rättigheter 

• stötta föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning som kan bidra med 
expertkunskap och informationsspridning till allmänheten 

• underlätta för föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning att skapa 
samverkan och sociala nätverk 

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som normalt varit verksamma under minst ett år och som i sin verksamhet 
aktivt arbetar för att värna rättigheter och vara röstbärare för målgrupper med koppling till 
diskrimineringslagstiftning. Föreningar som får årligt verksamhetsstöd från andra nämnder 
än fritidsnämnden samt föreningar som erhåller stöd till fritidsverksamhet för prioriterade 
grupper kan ej erhålla detta stöd. 

Villkor  

Det är fritidsnämnden som årligen beslutar om vilka föreningar som erhåller 
verksamhetsstöd. Följande områden kan ligga till grund för stöd:  

• funktionsnedsättning 
Funktionshindersföreningar som värnar rättigheter för personer med fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsnedsättning. 
 

• ålder 
Pensionärsföreningar anslutna till PRO, SPF, SPRF, SKPF, RPG eller Sverigefinska pensionärer 
som värnar rättigheter för äldre, alternativt föreningar som arbetar med rättigheter för barn 
och unga. 
 

• nationella minoriteter 
Föreningar som värnar rättigheter för nationella minoriteter; samer, judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar. 
 

• etnisk tillhörighet 
Föreningar som värnar om lika rättigheter för alla oavsett hudfärg och nationellt eller etniskt 
ursprung. 
 

• religion eller annan trosuppfattning 
Föreningar som värnar om rättigheten att utöva eller ge uttryck för religion utan att riskera 
att bli utsatt för diskriminering. Området innefattar exempelvis föreningar som verkar mot 
antisemitism och islamofobi. 
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• kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning 
Föreningar som värnar rättigheter ur ett jämställdhets- eller HBTQ-perspektiv. 
 
Det ska i föreningens stadgar framgå att föreningens ändamål är att verka i enlighet med 
syftet för detta stöd. Dessutom ska föreningen visa, t.ex. i verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan, att man aktivt arbetar för att värna rättigheter. 

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det 
år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas. 

Hur söker jag? 

Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. I ansökan ska följande beskrivas för kommande 
verksamhetsår:  

- budget 
- aktivitetsplan 

Dessutom ska föreningen tillhandahålla senaste: 

- årsmötesprotokoll 
- verksamhetsberättelse 
- revisionsberättelse 
- resultat- och balansräkning 

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

Om föreningen får verksamhetsstöd redovisas detta genom att föreningen efterföljande år i 
samband med ansökan bifogar verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och resultat- och 
balansräkning. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.umea.se/bidrag
mailto:fritid.bidrag@umea.se


[Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar] 

 22 (32) 

 

7. Verksamhetsstöd kulturverksamhet 

Umeås rika föreningsliv ger många människor goda möjligheter att både få ta del av och 
själva vara med och skapa olika konstnärliga uttryck. Syftet med stödet är att ge 
kulturföreningar i Umeå goda förutsättningar för detta. 

Stödet till kulturverksamhet ska: 

• ge föreningarna möjligheter att utveckla kulturella mötesplatser 

• ge föreningarna möjligheter att verka för att kulturovana människor och grupper får 
ökade möjligheter att mer aktivt ta del av Umeås kulturliv och själva vara 
medskapare i olika kulturverksamheter 

• ge goda förutsättningar till både professionella kulturföreningar och 
amatörkulturföreningar 

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som bedriver kontinuerlig kulturverksamhet och som varit verksam under 
minst ett år. Den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas inom det konstnärliga fältet, det 
vill säga ord, bild, scen, ton, film. 

Villkor  

Det är kulturnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller verksamhetsstöd. 
Beslutet tas med utgångspunkt i kommunens kulturpolitiska program och de kulturpolitiska 
mål som kommunen har. Särskilt ska det beaktas hur verksamheten förhåller sig till de 
prioriterade områdena jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och inkludering av kulturovana 
grupper. Detta i syfte att utveckla ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla och 
bidrar till ökad livskvalitet och folkhälsa. 

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det 
år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas. 

Hur söker jag? 

Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. I ansökan ska följande beskrivas för kommande 
verksamhetsår:  

- budget 
- aktivitetsplan  

Dessutom ska föreningen bifoga senaste:  

- årsmötesprotokollet 
- verksamhetsberättelsen 
- revisionsberättelsen 
- resultat- och balansräkningen 

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 
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Hur redovisar jag? 

Om föreningen får verksamhetsstöd redovisas detta genom att föreningen efterföljande år i 
samband med ansökan bifogar verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och resultat- och 
balansräkning. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

Hemsida: www.umea.se/bidrag  
E-post: fritid.bidrag@umea.se 
Telefon: (vxl): 090-16 10 00 
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8. Verksamhetsstöd festivaler och kulturevenemang 

Umeås rika föreningsliv ger många människor goda möjligheter att både få ta del av och 
själva vara med och skapa olika konstnärliga uttryck. Syftet med stödet är att ge 
kulturföreningar i Umeå goda förutsättningar för detta. 

Stödet till festivaler och kulturevenemang ska: 

• ge föreningarna möjligheter att utveckla kulturella mötesplatser 

• ge föreningarna möjligheter att verka för att kulturovana människor och grupper får 
ökade möjligheter att mer aktivt ta del av Umeås kulturliv och själva vara 
medskapare i olika kulturverksamheter 

• ge goda förutsättningar till både professionella kulturföreningar och 
amatörkulturföreningar 

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som bedriver kontinuerlig kulturverksamhet och som varit verksam under 
minst ett år. Festivalen eller kulturevenemanget ska genomföras inom det konstnärliga 
fältet, det vill säga ord, bild, scen, ton, film. 

Villkor  

Det är kulturnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller stöd till festivaler 
och kulturevenemang. Beslutet tas med utgångspunkt i kommunens kulturpolitiska program 
och de kulturpolitiska mål som kommunen har.  

Särskilt ska det beaktas hur verksamheten förhåller sig till de prioriterade områdena 
jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och inkludering av kulturovana grupper. Detta i syfte 
att utveckla ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla och bidrar till ökad livskvalitet 
och folkhälsa. 

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det 
år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas. 

Hur söker jag? 

Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. I ansökan ska följande beskrivas:  

- budget 
- beskrivning av festivalen/evenemanget 

Dessutom ska föreningen tillhandahålla senaste:  

- årsmötesprotokollet 
- verksamhetsberättelsen 
- revisionsberättelsen 
- resultat- och balansräkningen 

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

 

 



[Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar] 

 25 (32) 

 

Hur redovisar jag? 

Om föreningen får stöd för festivaler och kulturevenemang redovisas detta genom att 
föreningen efterföljande år i samband med ansökan bifogar verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse och resultat- och balansräkning. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

Telefon: (vxl): 090-16 10 00 
Hemsida: www.umea.se/bidrag  
E-post: fritid.bidrag@umea.se 
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9. Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar 

Syftet med stödet är att möjliggöra för föreningar att genomföra insatser av tillfällig karaktär 
som bidrar till att utveckla föreningars verksamhet eller anläggning utifrån ett 
folkhälsoperspektiv.  
 
Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.  

Villkor  

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig verksamhet eller utveckla anläggningar som 
bidrar till förbättrad folkhälsa och stimulerar till ökad rörelserikedom för kommunens 
medborgare. Prioriterade målgrupper är barn och unga i åldern 7-25 år samt personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar och verksamheten ska bedrivas i drogfri miljö. Insatser där 
ungdomar själva är initiativtagare och genomförare prioriteras. 

Stöd kan t.ex. ges till verksamhet som: 

• främjar rörelserikedom 

• förbättrar barn och ungdomars fysiska och psykisk hälsa 

• är öppen och lättillgänglig för många som t.ex. prova på, drop-in eller 
spontanverksamhet, särskilt på helgkvällar 

• erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga vid skollov eller i anslutning till 
skoldagens slut 

• genom internationellt ungdomsutbyte bidrar till kunskap och förståelse för levnads-
villkor och kulturer i andra länder. Detta ska bygga på ett långsiktigt samarbete. 

• minskar bruk av alkohol, narkotika, doping, tobak eller spelande 

Stöd kan också ges till investeringar som stimulerar rörelserikedom och folkhälsa, främst 
med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. 

Utvecklingsstöd kan ej sökas för löpande ordinarie verksamhet. Om den tillfälliga 
verksamheten visat sig gå med vinst så dras stödet från kommunen ner i motsvarande 
utsträckning. 

Bidrag beviljas normalt inte till:  

• studieförbund 

• resor och studiebesök utanför kommunen 

• löner och arvoden (undantag vid investeringar) 

• insatser med explicit partipolitiska eller religiösa syften  

Hur söker jag? 

Ansökan görs vid fem tillfällen under året via Umeå kommuns system för föreningsstöd. 
Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. 

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. 

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och 
maximalt 50 % av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen. 
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Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

Redovisningen görs via Umeå kommuns system för föreningsstöd. Dokumentera gärna med 
bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag m.m. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

Hemsida: www.umea.se/bidrag  
E-post: fritid.bidrag@umea.se 
Telefon: (vxl): 090-16 10 00 
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10. Utvecklingsstöd rättigheter och samhällsnytta 

Syftet med stödet är att möjliggöra för föreningar att utveckla verksamheten och genomföra 
insatser av tillfällig karaktär utifrån ett rättighets- och/eller samhällsnyttoperspektiv.   

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.  

Villkor  

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig verksamhet som bidrar till samhällsnytta inom 
kommunen och/eller bidrar till att utveckla och stötta underrepresenterade gruppers 
rättigheter och verksamheten ska bedrivas i drogfri miljö. 

Exempelvis kan stödet sökas för tillfällig verksamhet som:  

• genom förebyggande arbete förhindrar eller begränsar behov av insatser från 
socialtjänsten 

• främjar underrepresenterade gruppers aktiva deltagande och delaktighet i 
föreningslivet 

• långsiktigt förändrar strukturer 

• påverkar kunskaper och attityder 

• är nyskapande och normbrytande, dvs. utmanar befintliga föreställningar om vad 
som är ”normalt” 

• bidrar till samhällsutveckling eller ökad samverkan och samordning mellan aktörer i 
samhället 

• utvecklar föreningens arbete kring hållbarhetsfrågor 

• förebygger våld och skadegörelse 

• bidrar till integration, aktivt motverkar främlingsfientlighet eller våldsbejakande 
extremism 

Utvecklingsstöd kan ej sökas för löpande ordinarie verksamhet. Om den tillfälliga 
verksamheten visat sig gå med vinst så dras stödet från kommunen ner i motsvarande 
utsträckning. 

Bidrag beviljas normalt inte till:  

• studieförbund  

• resor och studiebesök utanför kommunen 

• löner och arvoden 

• insatser med explicit partipolitiska eller religiösa syften  

 

Hur söker jag? 

Ansökan görs vid fem tillfällen under året via Umeå kommuns system för föreningsstöd. 
Information om ansökningsdatum, hur du ansöker samt när stödet beslutas och utbetalas 
finns på kommunens hemsida. 

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. 
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Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och 
maximalt 50 % av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen. 

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

Redovisningen görs via Umeå kommuns system för föreningsstöd. Dokumentera gärna med 
bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag m.m. 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

Hemsida: www.umea.se/bidrag  
E-post: fritid.bidrag@umea.se 
Telefon: (vxl): 090-16 10 00 
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11. Utvecklingsstöd kulturverksamhet och arrangemang 

Syftet med stödet är att möjliggöra för föreningar att genomföra tillfällig kulturverksamhet i 
form av arrangemang eller projekt inom det konstnärliga fältet, det vill säga ord, bild, scen, 
ton, film.   

Vilka kan söka? 

Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.  

Villkor  

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig kulturverksamhet för att utveckla föreningen och 
dess verksamhet samt för arrangemang inom det konstnärliga fältet, det vill säga ord, bild, 
scen, ton, film. Arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta vid och 
genomföras i Umeå kommun.  

Särskilt prioriteras tillfällig verksamhet och arrangemang som:  

• engagerar barn och unga 

• riktas till målgrupper som sällan nås av kulturverksamhet 

• främjar nya kulturella mötesplatser spridda över hela Umeå kommun 

• främjar människors aktiva deltagande och delaktighet i kulturlivet 

• är nyskapande 

Om arrangemangen går med vinst dras stödet från kommunen ner i motsvarande 
utsträckning. Utvecklingsstöd kan ej sökas för löpande ordinarie verksamhet. Vissa 
aktiviteter och kostnader är inte bidragsberättigade och bidrag beviljas därför exempelvis 
inte till:  

• produktion och utgivning av skivor, litteratur, tidningar och tidskrifter  

• enskilda marknadsföringsinsatser  

• stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål  

• gästspel, turnéer och resor utanför Umeå kommun  

• studieförbund  

• arrangemang med explicit partipolitiska eller religiösa syften  

Hur söker jag? 

Ansökan görs vid fem tillfällen under året. Information om ansökningsdatum, hur du ansöker 
samt när stödet beslutas och utbetalas finns på kommunens hemsida. 

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. 

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och 
maximalt 50 % av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen. 

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister 
efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut. 

Hur redovisar jag? 

Redovisningen görs via Umeå kommuns system för föreningsstöd. Dokumentera gärna med 
bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag m.m. 

 



[Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar] 

 31 (32) 

 

Vart vänder jag mig för mer information?  

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har frågor kring stödet. 

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

http://www.umea.se/bidrag
mailto:fritid.bidrag@umea.se
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2020-02-24  Beslutad i kommunfullmäktige 

2020-11-18 Fritidsnämnd – mindre revidering av regler för aktivitetsstöd, inriktning Fritid 

2021-02-24 Fritidsnämnd – mindre revidering av regler för utvecklingsstöd 

2021-03-24 Fritidsnämnd – mindre revidering av regler för aktivitetsstöd, åldrar inriktning Fritid 

2021-04-28 Fritidsnämnd – mindre revidering av regler för stöd till lokalhyra, tillägg toalettvagnar 


