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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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