
 

Sid 1 (3)  

 
 
 

Gävle kommun   Kultur & Fritid Gävle   Box 801, 801 30 Gävle   Besök Slottstorget 1 
Växel 026 - 17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se 
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Kulturell Allemansrätt, det kulturpolitiska programmet och Hållbar idrott 
(Gävle), det idrottspolitiska programmet är de styrdokument som anger in-
riktningen för stödet till föreningslivet i Gävle kommun. Den prioriterade 
gruppen för stödet är barn- och unga 7-20 år. 
 
Det Kulturpolitiska Programmet beskriver att kulturen ska vara: 

- Tillgänglighet för alla – Kulturell Allemansrätt 
- Gränsöverskridande, samverkande och kommunikativ 
- Lärande och utvecklande 

 
Hållbar idrott beskriver en långsiktig social-, miljömässig- och ekonomisk 
hållbar idrott. Social hållbarhet innebär ett samhälle där flickor och pojkar, 
kvinnor och män oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, funktions-
hinder, utländsk- eller socioekonomisk bakgrund får att utöva idrott och mo-
tion på likvärdiga villkor utifrån sina skilda behov och förutsättningar. Mil-
jömässig hållbarhet innebär att på bästa sätt skapa klimatsmarta idrottsan-
läggningar, ur energisynpunkt likväl som placering av anläggningar för att 
minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Ekonomisk 
hållbarhet innebär att möjliggöra idrottslig verksamhet för individen, före-
ningen och kommunen med en rimlig kostnadsfördelning dem emellan. 
 
 
För att din förening ska få stöd från Gävle kommun, måste den upp-
fylla vissa krav. Föreningen ska: 
 

- vara registrerad i Gävle kommun 
 

- bedriva ideell verksamhet i drogfri miljö med ett samhällsnyttigt än-
damål 

 
- vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla 

 
- låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 

 
- främja integration och mångfald  

 
- motverka diskriminering 

 
- ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst tre per-

soner fördelade på ordförande, kassör och sekreterare 
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- hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- 
och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberät-
telse godkänns 

 
- årligen redovisa sin verksamhet till kommunen genom att skicka in 

handlingarna enligt punkten ovan 
 

- ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 
 
Exempel på föreningar som ej kan söka stöd: ekonomiska föreningar, 
elevorganisationer, fackförbund, föräldraförening, hyresgästförening, villafö-
rening mm. 
 
Ansökan 
Ansökan om stöd görs på särskild blankett på www.gavle.se eller hos Kultur & 
fritid. Uppgifter ska kunna styrkas av föreningen i minst fyra år efter det år 
som stöd betalats ut för. 
 
Föreningsuppgifter 
Föreningsuppgifter lämnas på särskild blankett på www.gavle.se och hos Kul-
tur & fritid i samband med föreningens bildande. 
 
Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett 
exemplar av gällande stadgar till Kultur & fritid.  
 
Kultur & fritid har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och 
övriga handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens 
ekonomi, verksamhet och skötsel. 
 
Bedriver du barn- och ungdomsverksamhet i Gävle kommun och 
söker aktivitetsstöd ska föreningen: 
 

- årligen redovisa en antal aktiva medlemmar i föreningen fördelat på 
kön, åldersgrupperna 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år till Kultur & fritid Gäv-
le 

 
Kultur & fritid kommer att bibehålla åldersgränserna för barn och unga 7-20 
år även efter Riksidrottsförbundets ändring 2015 till 7-25 år. 
 

- upprätta en jämställdhets- och likabehandlingsplan för styrelse-, le-
dar- och medlemsnivå 
 

- två styrelsemedlemmar ska genomgå en utbildning i jämställdhet och 
få kunskaper om hur man praktiskt arbetar med jämställdhetsfrågor 

 

http://www.gavle.se/�
http://www.gavle.se/�
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Jämställdhetsutbildningen syftar till att alla flickor, pojkar, män och kvinnor i 
Gävle kommun ska ges samma möjligheter att utöva idrott och motion på lik-
värdiga villkor utifrån skilda behov.  
 
 
Nyttjar din förening Gävle kommuns lokaler ska föreningen: 
 

- ha en myndig säkerhetsansvarig i föreningen som ska ha genomgått en 
utbildning av räddningstjänsten 

 
Säkerhetsutbildningens syfte är att säkerställa att föreningar och andra hyres-
gäster har den kunskap som krävs för att ha ett aktivt förebyggande säkerhets-
arbete samt hantera en nödsituation på bästa sätt. Gästrike Räddningstjänst 
ansvarar för utbildningen som varvas med teori och praktiska övningar. 
 
 
 
 
 


