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Bestämmelser om bidragsgivning för ickekommunala 

parker i Uddevalla kommun 

 

Ändamål 
Bidrag kan ges till stiftelser eller föreningar som innehar parker som inte ägs och 

underhålls av Uddevalla kommun. Ändamålet med bidraget är att ge dessa 

verksamheter förutsättningar att sköta drift och underhåll av sina parker och 

grönområden på ett tillfredställande sätt. Finansiering för bidrag sker inom 

avdelning Gata-parks budgetram. En förutsättning för att bidrag ska betalas ut är 

att parken har ett högt kulturvärde, att allmänheten har tillträde till  

parken och att parken ska vara av en storlek på minst en hektar. 

 

Ansökan 
Ansökan ska innehålla en beskrivning av åtgärder samt storleken på sökt bidrag. 

Den ska även innehålla en tidsplan för genomförande. Till ansökan ska bifogas 

föreningens/stiftelsens stadgar och underlag för vem som är föreningens eller 

stiftelsens firmatecknare. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i varje enskilt ärende, samt prioriterar bland 

inkomna ansökningar utifrån ändamål och förutsättningar för bidrag samt 

budgetförutsättning. 

 

För ansökan om bidrag till icke kommunala parker gäller följande: 

 

1. Ansökan kan endast göras av en person som är verksam i 

föreningen/stiftelsen. 

2. Ansökan kan inte överlåtas till annan förening/stiftelse. 

3. Ansökan ska inkomma via kommunens e-tjänst: Ansökan om bidrag för 

ickekommunala parker. 

4. Ansökan kan göras för max ett år i taget. 

5. Ansökan ska inlämnas senast 30 september för bidrag nästkommande år. 

6. Ansökan ska innehålla ändamål och åtgärder till det som ansökan avser 

samt en kostnadskalkyl. Budget för park- och grönområden lämnas som 

information och underlag till beslutet. 

 

Utbetalning av beviljat bidrag 
Beviljat bidrag utbetalas mot redovisning eller enligt särskild överenskommelse i 

varje enskilt fall. Bidrag utbetalas senast 30 dagar efter det att 

samhällsbyggnadsnämnden beviljat bidraget. 
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Allmänna förutsättningar 
Föreningen eller stiftelsen som mottar bidrag medger samtidigt att 

samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet att efterfråga redovisade material som 

exempelvis verksamhetsberättelse och årsredovisning under maximalt fem år efter 

varje utbetalning.  

 

Om kommunen har fordran på bidragsmottagaren, har samhällsbyggnadsnämnden 

rätt att vid varje tillfälle för utbetalning av bidrag, göra avräkning av denna mot 

beviljat bidrag eller mot det bidrag som det träffats avtal om.  

 

Föreningen eller stiftelsen som i ansökan och redovisning lämnar oriktiga 

uppgifter, kan bli föremål för anmälan till polismyndigheten. Det framkomna 

medför att föreningen/stiftelsen med omedelbar verkan avstängs från all fortsatt 

bidragsutbetalning tills dess samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det finns skäl 

till att häva avstängningen. Bidrag återkrävs om det utbetalats på felaktiga 

grunder. 

 


