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Bidragsnormer för det kommunala stödet till 
barn- och ungdomsverksamhet 
Föreliggande bestämmelser för kommunala bidrag till de organisationer 
som bedriver idéell, politisk och kulturell verksamhet bland ungdom 
inom Kramfors kommun har utarbetats av kommunstyrelsen. 
Bidragsnormerna gäller fr.o.m. 2007-01-01 och tills vidare. 

Villkoren för erhållande av bidragen, deras storlek och 
ansökningsförfarande anges här nedan. 

Bidragsberättigade organisationer 
Organisationen skall bedriva idéell, politisk eller kulturell verksamhet 
bland ungdom inom kommunen, tillhöra riksorganisation och ha 
demokratisk inriktning samt vara registrerad hos kommunstyrelsen. 

För registrering fordras att organisationen antagit stadgar, valt styrelse, 
revisorer och bedrivit verksamhet under minst tre månader, samt att 
minst 10 av organisationens medlemmar är i den bidragsberättigade 
åldern från 7 till och med 20 år. 

Organisationen skall för att erhålla bidrag godkännas som bidrags-
berättigad. Detta sker genom beslut i kommunstyrelsen. Organisationer 
vilka inte uppfyller ovanstående krav kan erhålla bidrag efter särskild 
prövning av kommunstyrelsen från fall till fall efter arten och omfattning 
av den verksamhet som organisationen driver inom kommunen. 

För att godkännas som bidragsberättigad skall förening kunna uppvisa 
plan som avser förebyggande arbete mot våld och drogmissbruk. 

För verksamhet till vilket utgår eller kommer att utgå bidrag från annan 
kommunal nämnd, landsting eller från kyrklig kommun, utgår ej bidrag 
från kommunstyrelsen. 

Bidragsberättigad medlem är den som är matrikelförd i organisationen 
och som under närmast föregående år erlagt skälig medlemsavgift och på 
så sätt bidragit till att klara organisationens ekonomi. Den som enbart 
deltar i öppen verksamhet eller i aktivitetsgrupp anses ej som medlem, ej 
heller den som erhåller medlemskap av tillfällig natur såsom 
"bingomedlem", "dansmedlem" m.fl. 

Förening som inte erhållit bidrag under tre på varandra följande år avförs 
som bidragsberättigad. Förening som under ett verksamhetsår inte längre 
uppfyller kraven för godkännande, avförs som bidragsberättigad. 
Inlämnade ansökningar avslås därmed. 

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. Kommunstyrelsen 
beslutar om tolkning av dessa bidragsregler. 
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Ansökan 
Ansökan görs av organisationens huvudstyrelse. Till ansökan skall fogas 
verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt revisions-
berättelse. Den ekonomiska redovisningen skall uppta särskilda poster för 
medlemsavgifternas antal och belopp samt erhållna kommunala belopp. 

Bidragssökande organisation skall inneha postgirokonto till vilket bidrag 
utbetalas. 

Förändring av styrelsens och revisorernas sammansättning skall anmälas 
till Tekniska kontoret. 

Granskning av verksamheten 
Organisation, som beviljats bidrag, har skyldighet att medge 
kommunstyrelsen och dess revisorer rätt att ta del av organisationens 
räkenskaper, protokoll och handlingar. 

Bidragsformer 
Följande bidrag kan utgå: Administrationsbidrag, ledarutbildningsbidrag, 
lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag, drift- och underhållsbidrag, särskilt 
bidrag, öppen ungdomsverksamhet, bidrag ungdomsarrangemang. 

Administrationsbidrag 
Bidraget avser att täcka baskostnaderna för föreningens administration 
och ge grundtrygghet och stabilitet i verksamheten. 

Bidrag utgår till förening med minst 10 medlemmar i bidragsberättigad 
ålder och minst 20 bidragsberättigade sammankomster under föreningens 
verksamhetsår. 

Bidrag ges med ett grundbelopp som kommunstyrelsen årligen fastställer 
gånger den sammanlagda slutsumman av vägningstal för antalet 
medlemmar i bidragsberättigad ålder och antal bidragsberättigade 
sammankomster under verksamhetsåret (se tabeller sid. 3). 

Grundbelopp: 60 kronor. 

Ansökan 
Ansökan görs senast 15 mars på av Tekniska kontoret tillhandahållna 
blanketter. 
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Vägningstal medlemmar A Vägningstal sammankomster B 

Antal medlemmar 

(7-20 år) 

Vägn.tal Antal  

sammankomster 

Vägn.tal 

    10-    30     1     20-    30     2 
    31-    50     2     31-    60     3 
    51-    70     3     61-    90     4 
    71-    90     4     91-  120     5 
    91-  110     5   121-  150     6 
  111-  130     6   151-  180     7 
  131-  150     7   181-  210     8 
  151-  200     9   211-  240   11 
  201-  250   11   241-  270   13 
  251-  300   13   271-  300   15 
  301-  400   15   301-  330   17 
  401-  500   17   331-  360   19 
  501-  600   19   361-  390   21 
  601-  700   21   391-  420   23 
  701-  800   23   421-  450   25 
  801-  900   25   451-  500   27 
  901-1000   27   501-  700   29 
1001-1100   29   701-1000   31 
1101-1300   31 1001-1500   50 
1301-1400   33 1501-2000   70 
1401-1500   35 2001-2500   90 
  2501-3000 100 
  3001-3500 110 
  3501-4000 120 
  4001-4500 130 
  4501-5000 140 
  5001-5500 150 
  5501-6000 160 
  6001-6500 170 
  6501-7000 180 
  7001-7500 190 
  7501-8000 200 

Ledarutbildningsbidrag 
Bidraget syftar till att öka möjligheterna för föreningarna att nyrekrytera 
och utbilda ledare i lokal, regional eller central ledarutbildning. 

Med bidragsberättigad ledarutbildningsdag menas en kursdag som 
omfattar minst en (1) dag med i genomsnitt 5 lektionstimmar per dag 
(lektionstimme = 40 minuter) och anordnad av distrikts- eller 
riksorganisation. 

Ledarutbildning som förläggas till kvällstid skall omfatta minst 4 
kursdagar med minst 3 lektionstimmar / dag. Sådan utbildning räknas om 
till hela bidragsberättigade ledarutbildningsdagar. 

Bidrag utgår med högst 100 kronor per deltagare och bidragsberättigad 
ledarutbildningsdag. Kurser som inordnas under studiecirkelverksamhet 
är ej bidragsberättigade. 

Minimiålder för kursdeltagare är 13 år. 
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Ansökan 
Ansökan görs på av Tekniska kontoret tillhandahållna sammanställnings-
blanketter efter avslutat kurstillfälle. 

Antalet deltagare och kursdagar styrkes av ordförande samt revisor 
alternativt studieorganisatör. Kursintyg och kursprogram behålles av 
föreningen i minst 2 år. Dessa skall kunna uppvisas vid anmodan. 

Lokalkostnadsbidrag 
Till av organisation ägd eller förhyrd lokal, (gäller även vid förhyrning 
av kommunal lokal) som nyttjas för organisationens ungdomsverksam-
het, kan bidrag utgå med högst 40 procent av den av kommunstyrelsen 
godkända års- eller hyreskostnaden, dock högst 25 kronor per 
sammankomst. 

Såsom årskostnad för organisationsägd lokal kan godkännas kostnader 
för låneräntor, försäkringar, uppvärmning, elström, renhållning och 
städning. 

Om organisationsägd lokal nyttjas även för annat än ungdomsverksamhet 
skall såsom årskostnad godkännas endast den del av den totala 
årskostnaden för lokalen som belöper på ungdomsverksamheten. 

Bidrag kan ej utgå för lokal till den del den nyttjas för sammankomst 
eller arrangemang, där entréavgifter upptas eller annan inkomstbringande 
verksamhet bedrives. 

Lokalkostnadsbidrag kan inte erhållas för ägd anläggning för vilken drift- 
och underhållsbidrag beviljats. 

Ansökan 
Ansökan görs senast 15 mars på av Tekniska kontoret tillhandahållna 
blanketter. Bidrag utgår på redovisade kostnader under året före 
bidragsåret. 

Aktivitetsbidrag 
Bidrag utgår per sammankomst. 

De för statligt bidrag gällande bestämmelserna om antalet 
sammankomster, antal deltagare i sammankomst m.m. skall vara 
uppfyllda. 

Bidrag utgår med 12 kronor per sammankomst där huvuddelen av 
deltagare är i åldern 7-20 år. 

Sammankomst 
En planerad aktivitet, d.v.s. beslutad av organisationens styrelse, 
sektions-, medlems-, månads- eller årsmöte. 

En sammankomst skall omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare 
utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst. 

Ledare i åldern 13-20 år räknas som bidragsberättigad. 
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Naturliga grupper, som har fler deltagare, får inte ur redovisnings-
synpunkt delas i mindre grupper för att erhålla fler sammankomster och 
därmed mer bidrag. Ett fotbolls- eller ishockeylag får exempelvis ej 
uppdelas i två eller flera grupper. 

Har organisationen fler sammankomster per dag, får samma person inte 
medräknas i mer än en sammankomst per dag (gäller även ledaren). Detta 
gäller också vid läger och kurser som organisationen ordnar. 

En sammankomst skall pågå minst en timme (60 min.) och innehålla 
gemensam samling och avslutning. 

Närvarostatistik skall föras och sammanställas på särskild blankett eller 
närvarokort. 

Bidrag utgår ej för arrangemang och tävlingar som är entrébelagda (d.v.s. 
betalande publik) t.ex. kommersiella arrangemang (danser, bingo och 
basarer). 

Ansökan 
Ansökan görs senast 15 augusti (rapporteringsperiod 1/1-30/6) och 15 
februari (rapporteringsperioden 1/7-31/12) på den gula blanketten 
"Ansökan om lokalt aktivitetsstöd". 

Drift- och underhållsbidrag 
Bidrag kan utgå till förening som äger idrotts- eller friluftsanläggning 
(idrottsplatser, slalombackar, elljusspår, raststugor, isbanor, tennisbanor 
m.m.). Bidraget avser att täcka del av föreningens nettokostnader för drift 
och underhåll av egen anläggning. 

Bidragssummans storlek är beroende av anläggningens omfattning och 
driftkostnader, föreningens verksamhet, skolans och allmänhetens 
nyttjande samt av disponibla medel. Kommunstyrelsen prövar årligen 
bidragssummans storlek. 

Ansökan 
Ansökan görs senast 1 november året före bidragsåret (ansökan avser 
kommande kalenderår) på av Tekniska kontoret tillhandahållna 
blanketter. 

Föreningen skall vid ansökningstillfället redovisa sammanställning över 
anläggningens skötsel och driftkostnader för senast avslutat 
verksamhetsår. 

Särskilt bidrag 
Bidraget avser att stödja underhåll och förbättringar av föreningsägda 
anläggningar, inköp av inventarier för driften samt stödja utveckling av 
verksamheter med inriktning mot idrott och fritid. 

Bidragets storlek prövas av kommunstyrelsen från fall till fall inom 
ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel. 

Bidrag utgår inte till åtgärder som påbörjats innan bidragsbeslut tagits. 
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Ansökan 
Preliminär ansökan görs senast 1 november, varefter prövning sker. Till 
ansökan skall fogas kostnadsberäkning samt redogörelse för avsikten 
med bidragsändamålet. 

Slutlig ansökan med redovisning av faktiska kostnaden skall ske senast 
två kalenderår därefter. 

Efter slutlig ansökan justeras bidraget till samma procentsats av 
redovisade kostnader som i preliminärt beslut men högst till den 
beslutade bidragssumman. 

Öppen ungdomsverksamhet 
Bidraget avser att stödja föreningar som driver öppen verksamhet för 
ungdomar i åldersgruppen 7-20 år. 

Bidrag 
Bidrag utgår med 400 kr. per öppet tillfälle, måndag - torsdag. 

Öppethållande skall vara minst tre timmar. 

Bidrag utgår med 600 kr. per öppet tillfälle, fredag - lördag. 

Öppethållande skall vara minst tre timmar. 

Högsta bidrag som kan utgå är 50000 kr. per år för varje verksamhet. 

Bidrag utgår endast till kvällsverksamhet, efter klockan 18.00. 

Administrationsbidrag, lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag samt drift- 
och underhållsbidrag kan inte sökas för verksamheten. 

Ansökan 
Preliminär ansökan skall vara inlämnad senast den 1 november för 
redovisningsperioden 1 januari-31 december nästa år. Ansökan skall 
omfatta en plan för verksamhetens kommande år, vilket även skall 
innehålla särskild plan som avser förebyggande mot våld och 
drogmissbruk. 

Utbetalning av bidrag sker efter slutlig redovisning. 

Slutlig redovisning av genomförd verksamhet skall ske halvårsvis till 
Tekniska kontoret. För tiden 1 januari-30 skall redovisning vara Tekniska 
kontoret tillhanda senast den 15 juli och för tiden 1 juli-31 december 
skall redovisning vara Tekniska kontoret tillhanda senast den 15 januari. 

Om slutlig redovisning avviker från den verksamhet som beskrivits i 
preliminär ansökan, utbetalas bidrag enligt slutlig redovisning, dock kan 
inte bidraget bli högre än enligt preliminärt beslut. 

Blankett för verksamhetsplan och slutredovisning tillhandahålles av 
Tekniska kontoret. 
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Bidrag ungdomsarrangemang 
Bidraget avser i första hand att stödja föreningar som anordnar offentliga 
arrangemang utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten, riktade 
till kommunens ungdomar i åldersgruppen 7-20 år. 

Bidrag kan efter särskild prövning även utgå till andra arrangörer utan 
krav på föreningstillhörighet. Arrangemang som anordnas i samarbete 
mellan två eller flera föreningar uppmuntras. 

Bidrag utgår med belopp som beslutas av fritidsdelegationen och prövas 
från fall till fall. Aktivitetsbidrag kan inte sökas om bidrag utgår till 
ungdomsarrangemang. 

Ansökan 
Ansökan kan ske hos Tekniska kontoret löpande under året. 
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