
 
 
         

   

Bidragsansökan föreningsdriven fritidsgård 
 
Verksamhetsår _______ 

 
 

 
Ansökan insändes senast den 1 november till 
Kramfors kommun, Fritidsenheten  872 80 Kramfors 
 

Föreningens namn ( ej förkortning) 
 
 
Föreningens adress Postnr Postadress 
   

 
Föreningens telefon Fax E-post 
 
 

  

Föreningens/fritidsgårdens  kontaktperson Kontakt tel Kontakt mobil 
 
 

  

Fritidsgårdens lokal Föreningens Bankgiro/Postgiro 
 
 

 

Dag Öppettider Aktivitet 
   

   

   

   

   

   

 
 

  

Ansvariga ledare Aktivitet Tel 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Riktigheten av ovan lämnade uppgifter 
bestyrks: 
 
 
 

Ort Datum 
 
 

 

Ordförande Revisor  
 
 
 

  



 
Regler för bidrag till föreningsdriven fritidsgård   
 
Förening ansöker årligen, senast 1 november, hos Fritidsenheten om bidrag till öppen 
ungdomsverksamhet, där reviderad verksamhetsberättelse måste ingå. 
 
För att uppfylla kravet som bidragsberättigad ska förening som anordnar fritids- och 
ungdomsgårdsverksamhet i förväg redovisa plan för kommande verksamhetsår, vilket 
även ska innehålla särskild plan som avser förebyggande mot våld och drogmissbruk. 
 
Om redovisad plan i större omfattning avviker från den verksamhet som slutligen 
bedrivits kan kommunen justera beslutad bidragsnivå i efterhand. 
 
Aktivitetsbidrag kan inte sökas utöver bidrag till öppen ungdomsverksamhet om 
aktiviteten sker i gårdsverksamhetens regi. 
 
Bidrag ges enbart till verksamhet som vänder sig till ålder 7-20 år 
 
Bidrag utgår endast till kvällsverksamhet, efter klockan 18.00 
 
50.000 kronor per gård och år utgör maximal högsta nivå på bidrag 
 
Bidrag utgår med 400 kronor per öppet tillfälle   
måndag-torsdag. Öppethållande ska vara minst 3  timmar 

 
Bidrag utgår med 600 kronor per öppet tillfälle   
fredagar och lördagar. Öppethållande ska vara minst 3 timmar 
 
Slutredovisning av genomförd verksamhet ska ske halvårsvis till Fritidsenheten.  
För tiden 1 januari – 30 juni ska redovisning vara Fritidsenheten tillhanda senast 15 juli. 
För tiden 1 juli – 31 december ska redovisning vara Fritidsenheten tillhanda senast 15 
januari. 
 
 
Bidrag kan återkallas vid avvikelser från redovisad verksamhetsplan.  

 
 

Bidrag ungdomsarrangemang 
 
Bidrag kan erhållas till ungdomsarrangemang som anordnas utöver ordinarie 
verksamhet, (samarrangemang, busstransporter etc.) 
Bidrag utgår med belopp som beslutas av Fritidsenheten och prövas från fall till fall. 
Ansökan kan ske löpande under året. 
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