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1. Barn- och ungdomsverksamhet  

Barn, kultur- och utbildningsnämnden ger bidrag till föreningar som 
bedriver verksamhet för barn och ungdom, enligt följande grundvill-
kor. 
 
1.1 Grundnormer för bidrag till föreningar som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet 

Föreningen ska: 
 
• ha antagit stadgar, samt ha en på demokratisk väg vald styrelse 

• bedriva verksamhet för flickor och pojkar, inom kommunen  

• ha minst 10 i kommunen mantalsskrivna medlemmar i åldern 7-20 år 

• årligen skicka in kopia på verksamhets-, revisionsberättelse samt ba-
lansräkning till kultur- och fritidsavdelningen 

• vara registrerad hos Strömsunds kommun  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äger rätten att kontrollera an-
sökans riktighet. På anmodan skall föreningen tillhandahålla samtliga 
handlingar som har betydelse för ansökan om bidraget. 
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1.2 Administrationsbidrag 

Bidraget utgår till föreningens administrationskostnader.  
 
Administrationsbidrag utgår enligt följande: 
 
Medlemmar Bidrag, kr Medlemmar Bidrag, kr 

10-19  600 175-199  5 000 
20-39  900 200-249  6 250 
40-59  1 300 250-299  7 750 
60-79  1 750 300-349  9 500 
80-99  2 250 350-399  11 000 

100-124  2 800     400-  12 500 
125-149  3 400   
150-174  4 150   

 
Bidraget grundar sig på antalet flickor och pojkar/unga kvinnor och 
unga män i åldern 7-20 år.  
 
1.3 Ledarutbildning  

Bidraget utgår till föreningar som är i behov av att utbilda ledare för sin 
ungdomsverksamhet med högst 1 500 kronor per person. Bidrag utgår 
för kurser arrangerade av riks- och distriktsorganisation. Bidrag utbeta-
las för kostnader som ej betalas av någon annan, dock ej för förlorad ar-
betsförtjänst. Kursdeltagare skall ha fyllt 15 år. 
 
För lokala kurser skall upprättat program skickas in för godkännande 
före kursstart.  
 
Ansökan lämnas till kultur- och fritidsavdelningen senast 60 dagar efter 
avslutad utbildning. I ansökan skall kursprogram, deltagarintyg/del-
tagarförteckning samt redovisning av kostnader i samband med 
kurstillfället bifogas. 
 
1.4 Lokalt aktivitetsstöd 

Lokalt aktivitetsstöd utgår med 40 kronor per sammankomst och 5,50 
kronor per deltagare till ideell förening för verksamhet föreningen be-
drivit för flickor och pojkar/unga kvinnor och unga män i åldern 7-20 
år. 
 
En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet och omfatta 
minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare. 
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Ansökan om lokalt aktivitetsstöd inlämnas två gånger per år, senast 
den 15 februari och 15 augusti. 
 
1.5 Lokalbidrag 

Förening som för sin ungdomsverksamhet inte har möjlighet att utnytt-
ja lokaler och anläggningar ägda av kommunen eller lokaler som upp-
låts gratis genom 0-taxa, kan få lokalbidrag. Ersättning utgår för de 
kostnader föreningen har med högst 5 000 kronor/år.  
 
Vid ansökan, som görs en gång per år, skall verifikation, på erlagd hyra 
eller kostnader för lokaler uppvisas.  
 
1.6 Anläggningsbidrag 

Bidrag beviljas till föreningar som äger och driver idrotts- och sportan-
läggning enligt följande villkor: 
 
• Bidragets storlek är beroende av anläggningens art, storlek, drift-

kostnad och den aktivitet som bedrivs på anläggningen.  

• Förening som äger idrotts- eller sportanläggning skall årligen, senast 
den 30 november lämna in bidragsansökan och budget för näst-
kommande år.  

• Efter årsmötet skickas kassarapport samt kostnadsberäkning till årets 
slut in till kultur- och fritidsavdelningen. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens möjligheter att tillämpa nor-
merna kan dock begränsas av den av kommunfullmäktige anvisade 
medelsramen.  
 
1.7 Utvecklings- och försöksverksamhet  

Bidragets syfte är att stödja angelägen utvecklings- och försöksverk-
samhet för flickor och pojkar/kvinnor och män och stödja nybildade fö-
reningar. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden prövar ansökan och 
möjligheterna till bidrag begränsas av den anvisade medelsramen. 
 
Ur detta konto ska också möjligheter ges för barn-, kultur- och utbild-
ningsnämnden till egna åtgärder inom fritidssektorn.  
 
1.8 Fritidsgårds- och öppen ungdomsverksamhet 

Syftet med bidraget är att stimulera, stödja och uppmuntra öppen ung-
domsverksamhet för flickor och pojkar i alternativa former (ideella fö-
reningar, organisationer etc.) i Strömsunds kommun. 
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Ansökan kan göras löpande under året. Barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden prövar ansökan och möjligheten till bidrag begränsas av den 
anvisade medelsramen.  
 
Bidraget kan beviljas om: 
 
• verksamheten är återkommande och öppen för alla ungdomar, flick-

or och pojkar, d.v.s. inte inriktar sig till grupper med speciella intres-
sen 

• verksamheten är drogfri 

• en tydlig beskrivning av målsättningen för verksamheten samt en 
beskrivning av verksamheten lämnas vid ansökningstillfället 

 
Om bidrag beviljas skall statistik på antalet deltagare per tillfälle samt 
en verksamhetsberättelse lämnas till kultur- och fritidsavdelningen ef-
ter varje termins slut. 
 
2. Föreningar som bedriver verksamhet för funktionshind-

rade 

Bidrag beviljas förening som:  
 
• antagit stadgar där funktionshindrade flickor och pojkar/kvinnor 

och män ingår som målgrupp, samt har en på demokratisk väg vald 
styrelse, bedriver verksamhet för funktionshindrade flickor och poj-
kar/kvinnor och män 

• har minst 10, i kommunen mantalsskrivna medlemmar  

• årligen skickar in kopia på verksamhets-, revisionsberättelse, balans-
räkning samt verksamhetsplan till kultur- och fritidsavdelningen 

 
Verksamhetsbidrag utgår med ett engångsbelopp på 5 000 kronor per 
år, grundat på kostnaden för den verksamhet som föreningen planerat. 
 
Ansökan inlämnas en gång per år, senast den 1 april. 
 
Ytterligare bidrag kan sökas för verksamhets- och ledarutveckling (en-
ligt normen för ledarutbildning). 



 
 

 
Titel: Bestämmelser för föreningsbidrag 

5 (5) 

Id nr:  3:6   
   

 
 
3. Övriga ideella och kulturella föreningar 

Bidrag kan beviljas förening som:  
 
• antagit stadgar, samt ha en på demokratisk väg vald styrelse 

• har minst 10 i kommunen mantalsskrivna flickor och pojkar/kvinnor 
och män  

• bidrar till att skapa ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 
i kommunen 

• årligen skickar in kopia på verksamhets-, revisionsberättelse, balans-
räkning samt verksamhetsplan till kultur- och fritidsavdelningen 

 
Bidragets storlek prövas av barn-, kultur- och utbildningsnämnden och 
är beroende av det anslag som kommunfullmäktige ställt till förfogan-
de.  
 
Ansökan inlämnas en gång per år, senast den 1 april. 
 
4. Pensionärsverksamhet 

Bidrag beviljas till förening som:  
 
• antagit stadgar, samt har en på demokratisk väg vald styrelse bedri-

ver verksamhet för pensionärer 

• har minst 10, i kommunen mantalsskrivna kvinnor och män i åldern 
65 år och äldre 

• årligen skickar in kopia på verksamhets-, revisionsberättelse samt ba-
lansräkning till kultur- och fritidsavdelningen  

 
Verksamhetsbidrag utgår med 40 kronor per medlem, över 65 år, som 
erlagt enskild medlemsavgift.  
 
Ansökan inlämnas en gång per år, senast den 1 april.  
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