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Boxholms kommuns författningssamling
Fastställda av Kfm 2000-12-18 § 66
Reviderade av Kfm 2008-12-15 § 86

Grunder för kommunala bidrag till enskilda vägar
Bidrag från Boxholms kommun lämnas till enskilda vägar belägna inom kommunen enligt
nedanstående bestämmelser. Detta under förutsättning att bidrag från staten utgår till samma
ändamål enligt förordningen om statsbidrag till enskild väghållning eller beträffande byggande och iståndsättning nedan, bidrag från skogsvårdsstyrelsen utgår.
För vägar som berör mer än en kommun utgår bidrag endast för den del som är belägen inom
Boxholms kommun.
Med godkänd kostnad avses den av Vägverket gjorda kostnadsberäkningen på vilken statsbidrag beräknas. Det kommunala bidraget begränsas dock så att summan av statligt och
kommunalt bidrag ej överstiger 100 procent av godkänd kostnad.´

1. UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG
Bidrag lämnas med högst 7,5 % av godkänd kostnad.
Bidraget utbetalas utan ansökan i anslutning till senaste statsbidragsbeslut som ligger till
grund för beräkning av det kommunala bidraget.
Vägföretaget skall till kommunen inlämna bestyrkt avskrift av varje nytt statsbidragsbeslut.
Bidrag kan efter prövning lämnas även om beslut om statsbidrag ej föreligger. Vägverket
skall dock ha godkänt företaget och tillstyrkt statligt bidrag.

2. BYGGANDE AV ENSKILD VÄG
Bidrag lämnas med högst 7,5 % av godkänd kostnad.
Ansökan om bidrag inges till kommunen åtföljd av bestyrkt avskrift av statsbidragsbeslut.
Bidrag utbetalas efter samma regler som gäller för utbetalning av statsbidraget. Bidraget kan
inte slutregleras förrän statlig myndighet avsynat och godkänt vägföretaget.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Kommunen kan efter prövning lämna kommunal borgen på lån i kreditinstitut under byggnadstiden uppgående till högst summan av statsbidrag och kommunalt bidrag. Ansökan härom
ställs till kommunstyrelsen.
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3. ISTÅNDSÄTTNING AV ENSKILD VÄG
Bidrag lämnas med högst 7,5 % av godkänd kostnad.
Ansökan om bidrag inges till kommunen åtföljd av bestyrkt avskrift av statsbidragsbeslutet.
Bidraget utbetalas sedan iståndsättningsarbetena avsynats och godkänts av vederbörande statliga myndighet.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

4. ANSÖKAN OM BIDRAG
Ansökan om bidrag för byggande av väg och iståndsättning skall, därest vägföretagets beräknade kostnader överstiger 50 000 kronor, ha inkommit till kommunen senast 1 juli året före att
bidraget utgår.

5. IKRAFTTRÄDANDE
Bidragsbestämmelserna tillämpas för de bidrag som utges från kommunen från 2001-01-01.
Grunderna antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18 § 66. Detta beslut upphäver alla tidigare grunder och regler gällande bidrag till enskilda vägar.
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Boxholms kommuns Författningssamling
___________________________________________________________________________
Fastställda av Ks 1998-11-17 § 156
Reviderade av Ks 2001-11-13 § 157
Reviderade av Ktu 2005-05-18 § 43

Regler vid fördelning av kommunala bidrag till
studieförbunden
Från 1999-01-01 tillämpar kommunen vid fördelning av kommunbidrag till studieförbunden
samma regelverk som gäller då Folkbildningsrådet handlägger statsbidrag till studieförbunden.
Revidering av modellen gjordes 2001-01-01, vilket medför följande förändringar:







Begreppet "Grundbidrag" ändras till "Basbidrag".
Som beräkningsgrund används "studietimmar" istället för "deltagartimmar".
Samma målgrupper införs som Folkbildningsrådet använder vid fördelning av statsbidraget.
Till volymbidrag avsattes tidigare 10 % av totala kommunbidraget. Höjning med 5 %.har
skett till 15 %.
Till målgruppsbidrag avsattes tidigare 20 % av det totala kommunbidraget. Sänkning med
5 % har skett till 15 %.
Totalt för volymbidrag och målgruppsbidrag gäller fortfarande 30 %.

Fördelningsmodell
Basbidrag
70 procent av det totala kommunbidraget avsätts till ett basbidrag. Basbidraget fördelas till
studieförbunden utifrån den relativa andelen av föregående års totala kommunbidrag.
Volymbidrag
15 procent av det totala kommunbidraget avsätts till ett volymbidrag. Volymbidraget fördelas
till studieförbunden utifrån den relativa andelen av föregående års statsbidragsberättigade
verksamhet räknat i studietimmar. (Studieciklar, kulturprogram och anna gruppverksamhet).
Vid framräkning av antalet studietimmar används samma omräkningstal som
Folkbildningsrådet använder vid framräkning för fördelning av statsbidraget, det vill säga en
studiecirkeltimma värderas till 1,0 studietimma, ett kulturprogram till 7,3 studietimmar och en
studietimma inom annan gruppverksamhet värderas till 0,5 studietimma.
Målgruppsbidrag
15 procent av det totala kommunbidraget avsätts för ett målgruppsbidrag. Målgruppsbidraget
fördelas till studieförbunden utifrån den relativa andelen av föregående års
statsbidragsberättigade verksamhet tillsammans med särskilt prioriterade grupper enligt
följande:
 Människor som på grund av bestående funktionshinder har betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen. För funktionshindrade beräknas ett tilläggsbidrag motsvarande 1,5
studietimma.
 Människor som är arbetslösa/arbetssökande. Tilläggsbidrag motsvarande 1,0 studietimma.
 Människor som invandrat till Sverige. Tilläggsbidrag 1,0 studietimma.
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Målgruppsbidraget baseras på studiecirklar och annan gruppverksamhet där minst hälften av
deltagarna tillhör målgrupp.

Övrigt
Den nya modellen gäller från 2001-01-01. Första gången den skall användas för fördelning av
det kommunala bidraget blir 2002.
För att få en mjuk övergång till de nya fördelningsreglerna kan det i vissa fall krävas någon typ
av övergångsregler för åren 2002 och 2003. Förslaget är att inget studieförbund under 2002
skall förlora mer än 10 % av sitt bidrag på grund av de nya fördelningsreglerna. Hur eventuella
övergångsregler skall utformas föreslås lösas genom dialog mellan kommunen och
studieförbunden.

Redovisning och utbetalning
Av det kommunala grundbidraget till studieförbunden ska 70 % utbetalas årligen senast den
31 januari och resterande belopp senast den 30 juni.
Senast den 30 april årligen skall studieförbunden inlämna skriftlig redovisning till kommunens
ekonomienhet.
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Boxholms kommuns författningssamling

BOXHOLMS KOMMUN

Regler för

KOMMUNALA BIDRAG
till ungdomsorganisationers
lokala verksamhet i Boxholms kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 1994-10-31 § 48
Reviderad av kommunfullmäktige 1997-03-24 § 12
Reviderad av kommunstyrelsen 1998-11-17 § 163
Reviderad av kommunfullmäktige 2001-11-26 § 54
Reviderad av kommunstyrelsen 2002-03-12 § 36
Reviderad av kommunfullmäktige 2007-09-24 § 83
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-09-12 § 56
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REGLER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL
UNGDOMSORGANISATIONERS LOKALA
VERKSAMHET I BOXHOLMS KOMMUN
_______________________________________________________________________

Kommunalt bidrag utgår till föreningar eller organisationer inom Boxholms kommun, som
bedriver ungdomsverksamhet i demokratiska former och vars riksorganisationer är berättigade
till statliga bidrag till sin verksamhet.

Bidragens syfte är att stimulera och stödja ungdomsorganisationernas verksamhet.

Förening som uppbär ekonomiskt stöd från svenska kyrkan är endast berättigad till
aktivitetsbidrag.

Bidrag utgår till förening med minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år.
Föreningens medlemmar ska till övervägande del vara folkbokförda i kommunen.
Som medlem räknas den som under närmast föregående år varit ansluten till föreningen samt
erlagt medlemsavgift för detta år. Med angiven ålder avses från och med det kalenderår under
vilket vederbörande inträder i åldersgruppen till och med det år under vilket den övre
åldersgränsen uppnås.

Bidrag kan utgå i följande former:

 Grundbidrag
 Lokalbidrag
 Aktivitetsbidrag
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Grundbidrag
Bidraget utgår med 15 kr/medlem i åldern 7 - 20 år. Det lägsta beloppet som utbetalas är 500 kr.
Utbetalning sker även om det framräknade grundbidraget understiger denna gräns.

Lokalbidrag
I den mån kommunen inte upplåter anläggningar och lokaler fritt kan förening erhålla bidrag
med högst 75 % av faktiska kostnader för egna eller förhyrda anläggningar och lokaler.
Bidraget är dock maximerat till 10 000 kr per organisation och år. De föreningar som
huvudsakligen bedriver sin verksamhet inomhus i kommunens sport- eller simhallar
(exempelvis simning, handboll, volleyboll och innebandy) och inte uppbär annat skötselbidrag
eller dylikt för sina verksamhets- och föreningslokaler har ett maxbelopp på lokalbidraget på
50 000 kr/organisation och år.
Om lokal används dels för ungdomsverksamhet, dels för annan verksamhet, får endast bidrag
sökas för den del av kostnaden som hänför sig till ungdomsverksamheten.

Aktivitetsbidrag
Bidrag utgår till sammankomst med minst 3 deltagare i åldern 7-20 år. Bidrag utgår med högst
12 kr per sammankomst samt högst 2 kr per deltagare vid sammankomsten.
Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
Aktivitetsbidrag utgår inte för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang.
Om antalet bidragsberättigade sammankomster under året är så stort att årets budget inte räcker
för bidrag enligt ovan, ska bidraget per deltagare sänkas till vad som fordras för att budgeten
inte överskrids.
För aktivitetsbidrag lämnas undantag från bestämmelsen om medlemsregistrering.
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Ansökan
Förening som vill erhålla dessa kommunala bidrag ska lämna en ansökan enligt anvisad
blankett/program till ekonomienheten före följande datum:

25 februari

Aktivitetsbidrag avseende verksamhet för perioden 1 juli - 31
december föregående år

31 mars

Grundbidrag avseende det registrerade medlemsantalet 31
december året före.
Lokalbidrag avseende lokalkostnader föregående räkenskapsår.

25 augusti

Aktivitetsbidrag avseende verksamhet perioden 1 januari - 30 juni
innevarande år.

Gällande inlämningsdatum för aktivitetsbidrag har kommunen rätt att ändra/följa statliga
inlämningsdatum.

För att erhålla grund- och lokalbidrag ska föreningen före den 31 mars lämna in balans- och
resultaträkning samt verksamhets- och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
Inlämning sker till:
Boxholms kommun
Ekonomienheten
Box 79
590 10 BOXHOLM

Utbetalning av bidrag sker till ett av föreningen tecknat plusgiro eller bankgiro.
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning.
Försent inkommen ansökan behandlas inte.
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Boxholms kommuns författningssamling
_________________________________________________________________________
Fastställda av Bun 1998-03-30 § 37
Justerade av Bun 2001-03-19 § 17
Fastställda av Bun 2012-09-24 § 51
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Boxholms kommuns författningssamling
Fastställd kfm 2015-12-14 § 120

Jubileumsgåvor till föreningar
Gäller från 2016-01-01

Föreningar som avser att ansöka om jubileumsgåva skall uppfylla följande kriterier:





Föreningen skall fylla 25, 50, 75 eller 100 år och efter fyllda 100 år utfaller gåva efter
vart 25:e år.
Föreningen skall vara verksam i Boxholms kommun, ha regelbunden verksamhet och
registrerade medlemmar.
Föreningen skall redovisa och genomföra någon form av medlemsarrangemang under
jubileumsåret.
Föreningen skall uppvisa uppgifter om föreningens historik och dess bildandeår.

att under förutsättning att ovanstående kriterier är uppfyllda kan jubileumsgåva, efter
ansökan, utgå med
3.000:- vid 25 år,
4.500:- vid 50 år,
6.000:- vid 75 år och
10.000:- vid 100 år och därefter vart 25:e år, samt
att kommunstyrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att jubileumsgåva skall utgå
även om ovanstående kriterier inte är uppfyllda
att finansiering ska ske inom befintlig budget.
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Boxholms kommuns författningssamling
Fastställda av Ktn 2013-11-13 § 81

Regler för kulturstipendier
1. Kulturstipendium
Boxholms kommun utdelar årligen ett kulturstipendium.
Stipendierna avser att främja kulturell verksamhet inom kommunen och kan tilldelas enskilda
personer eller organisationer. Det kan tilldelas personer som redan utfört ett värdefullt
kulturellt arbete eller som arbetar för att utvecklas inom något kulturellt verksamhetsområde.
2. Ungdomskulturstipendium
Boxholms kommun utdelar årligen ett ungdomskulturstipendium.
Stipendiet utdelas för att uppmuntra ungdomar att utvecklas inom olika kulturella områden.
Stipendiat ska vara bosatt eller uppvuxen i Boxholms kommun, vara i åldern från året man
fyller 15 år till och med 31/12 det år man fyller 25 år och studera eller arbeta inom något
kulturellt verksamhetsområde.
Definition av kultur
Med begreppet kultur avser Kultur- och turismnämnden företrädesvis litteratur, musik, konst,
konsthantverk, dans, teater, bild, foto, film, arkitektur, hembygdsvård, kulturminnesvård,
bildningsverksamhet, journalistik, lokalhistorisk forskning eller andra därmed jämförbara
områden.
Ansökningsregler
Stipendiaterna utses av kultur- och turismnämnden. Ansökan om stipendierna eller förslag till
stipendiater kan lämnas när som helst under året men måste vara kultur- och turismnämnden
tillhanda senast den 1 april.
Stipendiet kan undantagsvis tilldelas personer och organisationer mer än en gång samt
undantagsvis vid varje utdelningstillfälle tilldelas mer än en person. Kultur- och
turismnämnden kan, om det finns särskilda skäl, avstå från utdelning av stipendiet.
Stipendierna kungörs genom annons i de lokala tidningarna och med anslag i biblioteket
årligen under mars månad.
Stipendierna utdelas i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni.
Belopp gällande stipendierna fastställs årligen av Kultur- och turismnämnden i budgeten.

_____________
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Boxholms kommuns författningssamling
Fastställd av Kf 2014-03-31 § 39

Regel om stöd för föreningar – särskilda insatser
ANSÖKAN OM STÖD GÄLLANDE SÄRSKILDA INSATSER INLÄMNAS
SENAST 1 JULI.
Stöd som är reglerade enligt avtal, normer etc. (exempelvis: grundbidrag,
lokalbidrag, aktivitetsbidrag, stöd studieförbund) omfattas ej av regeln att
ansökan inlämnas före 1 juli. Ansökan om stöd som omfattas av regeln är övriga
stöd, så kallade särskilda insatser, exempelvis extraordinära investeringar,
arrangörsstöd och dylikt.
För att bättre kunna planera kommunens ekonomi skall
föreningar/organisationer inlämna en eventuell ansökan om stöd före 1 juli.
Ansökan kan sedan behandlas i samband med framtagande av kommunens
budget och om beslut tas att bevilja ett stöd kan stödet lämnas efterföljande år.
En ansökan om stöd kan endast avse ett kalenderår vilket betyder att en ansökan
som sträcker sig över en längre period ej behandlas.

