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1 Inledning 
Kommunen vill genom olika stöd ge föreningslivet bra förutsättningar att 
genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet. Kommunen vill 
också stimulera till ett brett utbud och en geografisk spridning av förenings-
verksamhet i alla delar av vår kommun.  
 

Riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar” antogs av 
kommunstyrelsen 2017-09-12. Riktlinjen ger grundförutsättningar för 
föreningsbidrag. Denna tjänsteföreskrift beskriver mer detaljerat de bidrag 
som kan sökas för fiskevårdande åtgärder.  

2 Giltighet 
Tjänsteföreskriften gäller från och med 2017-09-20 och tills vidare. 

3 Bidragsberättigad 
För att bidrag ska betalas ut ska föreningen uppfylla villkoren som anges i 
riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar”. 
Handläggningen vid en ansökan startar med att en bedömning görs om 
föreningen har rätt att få bidrag.  

4 Bidragsformer 
De bidrag som kan ansökas är: 

• Grundbidrag 
• Bidrag till inplantering av fisk 
• Särskilt bidrag 

 Grundbidrag 4.1
• Ett grundbidrag kan beviljas med 600 kronor per kalenderår under 

förutsättning att man planterar in fisk det året. 
• Ansökan ska göras senast 1 mars. 
• Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se  

 Bidrag till inplantering av fisk 4.2
• Arbetet ska godkännas av Fritidsenheten innan start. 
• Bidrag betalas ut med högst 10 procent av den totala kostnaden vid 

inplantering av fisk.  
• Bidraget betalas till föreningen efter att arbetet utförts. Underlag i 

form av betalad faktura bifogas till kommunen för att visa att 
inplantering av fisk har skett. 

• Ansökan om bidrag ska göras senast 1 mars. 

http://www.kramfors.se/
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• Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 
webbplats www.kramfors.se  

 

5 Granskning och uppföljning 
Föreningar som beviljats ekonomiskt stöd är skyldiga att i minst fem år 
arkivera dokument för eventuell granskning. Det kan vara: 
- räkenskapshandlingar 
- revisionshandlingar 
- medlemsförteckningar  
- närvarokort  

Kommunen kan initiera både ekonomisk revision och revision av 
verksamheten av den förening som beviljats bidrag. 

Kommunen väljer varje år ut föreningar som fått bidrag för en särskild 
granskning. 
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