Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler Ljungby kommun
Allmänna bidragsregler
Ansökningsblanketter
Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på
kommunens webbplats www.ljungby.se.
Till bidragsansökan ska verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll bifogas. Handlingarna
ska vara undertecknade av ordförande eller kassör samt revisor.
Föreningsuppgifter skall inlämnas årligen efter att ordinarie årsmöte hållits.
Ansökningstider
Bidrag till ungdomsorganisationer
Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd
Ledarutbildningsbidrag
Lokalbidrag/ hyresbidrag
Driftsbidrag till egen anläggning
Investeringsbidrag
Bidrag till idrottsarrangemang
Bidrag till bygdegårdar

15 februari.
15 februari och 15 augusti.
Löpande ansökan.
15 februari.
15 februari.
Löpande ansökan
Löpande ansökan.
1 mars.

Utbetalning
Utbetalning sker efter att ansökan behandlats till det post- eller bankgiro som organisationen
uppgett.
Kontroll
Varje år väljs ett antal organisationer ut för särskild granskning.
Organisationer som får bidrag av kultur- och fritidsnämnden är skyldiga att arkivera
medlemsmatriklar, verksamhets-, kassa- och revisionsberättelser samt övriga verifikationer i
minst fyra år.
Bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att den lokala organisationen
stängs av från fortsatt bidragsgivning.
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Bidrag till ungdomsorganisationer
Allmänna förutsättningar
 Den bidragssökande organisationens verksamhet skall vara inriktad på barn och
ungdom i åldrarna 7-20 år.
Verksamheten ska bedrivas i Ljungby kommun.
Föreningen skall vara uppbyggd enligt demokratiska principer.
För att få bidrag ska följande krav uppfyllas
 Organisationen ska vara ansluten till en riksorganisation inom sitt
verksamhetsområde eller, om riksorganisation inte finns, vara godkänd av kultur- och
fritidsnämnden i Ljungby kommun.
 Organisationen ska ha antagit skriftligt utformade stadgar.
 En demokratisk vald styrelse ska ansvara för verksamheten.
 Organisationen ska ha minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder som haft minst
15 aktivitetstillfällen under verksamhetsåret.
 Verksamheten skall vara öppen för alla i bidragsberättigad ålder.
 Organisationen skall ta ut en skälig medlemsavgift.
 Organisationen ska ha antagit ett drogpolitiskt program senast 2010.
Bidrag utgår inte till organisationer som får bidrag till sin ungdomsverksamhet av annan
kommunal förvaltning, Svenska kyrkan eller från Landstinget Kronoberg.
Grundbidrag
Grundbidrag utgår till föreningar med minst 10 medlemmar och minst 15 sammankomster
per år. Bidraget utgår med 30 kronor per medlem mellan 7-20 år.
Ansökan senast den 15 februari.
Lokalt aktivitetsstöd – LOK-stöd
Det statliga Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är avsett att stödja föreningars verksamhet för
medlemmar i åldrarna 7-20 år.
Idrottsföreningar ansöker om LOK-stöd hos Lokstödsnämnden, idrottonline.
Adress: www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/LOK-stod/
Övriga föreningar ansöker om LOK-stöd hos kultur- och fritidsförvaltningen.
Ansökningsdatum är 15 februari och 15 augusti.
Bidrag utgår med 40 kronor per sammankomst 2010.
Regler för LOK-stöd
Sammankomst med minst tre deltagare i ålder 7-20 år.
Sammankomsten ska pågå minst 60 minuter.
Sammankomsten ska var beslutad av föreningen.
Medlem som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara räkna
en av dessa sammankomster.

Ledarutbildningsbidrag
Bidraget utgår med 100 procent av kurskostnaderna.
Bidraget utgår inte för reseersättning eller förlorad arbetsförtjänst.
Föreningens totala ledarutbildningsbidrag beror på föreningens medlemsantal och
föreningens verksamhet mätt i aktiviteter.
Löpande ansökan.
Antal medlemmar
10
50
100
200 eller fler

Antal aktiviteter
15
100
250
400 eller fler

Bidragstak
3 000 kronor
6 000 kronor
9 000 kronor
12 000 kronor

Lokalbidrag / Hyresbidrag
Bidraget betalas ut till föreningar med egen eller hyrd lokal.
Föreningens verksamhet ska vara inriktad på aktiviteter för ungdomar i åldrarna 7-20 år.
Bidrag utgår med 50 % av kostnaderna för hyror, konsumtions- försäkrings- och
ränteavgifter, bränsle, arrendekostnader samt utgifter för städning.
Hyreskostnader vid entrébelagda tävlingar eller sammankomster som ordnats för att ge
ekonomisk vinst är inte bidragsberättigade.
Bidragstak 20.000 kronor.
Bidraget gäller inte föreningar som hyr kommunalt ägda lokaler som är subventionerade .
Ansökan senast den 15 februari.

Driftsbidrag till egen anläggning
Bidragets syfte är att ge föreningar lokal- och anläggningsmässiga förutsättningar för att
bedriva sin verksamhet. Bidraget utgår för drift och underhåll.
Anläggningen ska vara driftsäker och vara i bra funktionsdugligt skick.
Kontinuerlig verksamhet ska bedrivas i anläggningen. Verksamheten ska godkännas av
kultur- och fritidsnämnden.
För att få driftsbidraget skall föreningen helt svarar för driften och samtliga driftskostnader.
Driftbidrag kan också utgå då anläggningen drivs av förening under ägarliknade förhållande.
Med ägarliknade förhållande avses tomträtt, arrendeavtal eller i bolagsform av långsiktig
karaktär med förfogande som ägare. Avtalstiden skall vara 10 år eller längre. Undantag från
en minsta avtalstid om 10 år kan göras i de fall föreningen övertar en tidigare kommunalt
driven anläggning. Driftsbidraget till egen anläggning utgår enligt schablonbidrag.
Bidragets storlek kan årligen förändras.

Bidrag till egen anläggning utgår enligt nedanstående uppställning:
112 000 kronor
64 000 kronor
25 000 kronor
20 000 kronor
15 000 kronor
15 000 kronor
14 000 kronor
6 000 kronor
6 000 kronor
5 000 kronor
5 000 kronor
3 000 kronor

ridhus
golfbana
skidbacke
två elva-manna (11) gräsplan
elva-manna (11) gräsplan
elva-manna (11) grusplan
klubbstuga
sju-manna (7) grusplan
sju-manna (7) gräsplan
elljusspår
tennisbana grus
sju-manna (7) om man har en plan tidigare.

Ansökan skall var kultur- och fritidförvaltningen tillhanda senast 15 februari

Kartbidrag
Syftet med bidraget är att ge stöd till nyframställning av orienteringskartor och
revidering av tidigare framställda orienteringskartor.
Bidraget fördelas årligen, i samråd med kultur- och fritidförvaltningen och
orienteringsklubbarna. Maxbelopp: 25 000 kronor

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag kan sökas av samtliga föreningar som uppfyller krav för bidragsberättigad
förening oavsett inriktning.
Bidrag söks för att täcka del av kostnad vid större utgifter såsom underhåll, reparationer eller
investering i egen anläggning.
Kultur- och fritidsförvaltningen prioriterar bidrag till energibesparande åtgärder.
Om ansökan gäller upprustning / ombyggnation som uppkommit efter krav från
specialförbund ska den lokala föreningen innan bidrag söks hos kultur- och fritidsnämnden
ha sökt bidrag hos specialförbundet.
Fördelning av bidraget görs två gånger om året: i maj och oktober.
Ansökningstid: Löpande ansökan. Bidragsbelopp 2010 är 150 000 kronor
Fördelat 50 000 kronor bygdegårdar, övriga föreningar 100 000 kronor.

Bidrag idrottsarrangemang
Förening kan söka bidrag till årligen återkommande och enstaka idrottsarrangemang.
Ansökan ska innehålla beräknade kostnader och intäkter samt uppskattat antal besökare.
Efter arrangemanget ska redovisning ske till kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidraget kan utbetalas antingen före eller efter avslutat arrangemang beroende på krav från
kultur- och fritidsförvaltningen.
Löpande ansökan. Maxbelopp 10 000 kronor

Bidrag till Bygdegårdar
För att en bygdegårdsförening skall få bidrag från kultur- och fritidsnämnden är kravet
att bygdegården ska ha sammanlagt 12 verksamhetstillfällen per år. Fördelningen kan
variera mellan uthyrning och evenemang - t.ex. 9 uthyrningar och 3 egna evenemang.
Undantag från denna regel kan göras vid exempelvis renovering.
Bygdegårdarna redovisar på särskild blankett som kultur- och fritidsförvaltningen
skickar ut till bygdegårdsföreningarna en gång per år.
Bidraget betalas ut efter att bygdegårdarna lämnat in en ekonomisk redovisning till
kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidraget är uppdelat i två delar dels ett driftbidrag och dels ett verksamhetsbidrag.
Bidraget utbetalas efter bygdegårdens storlek räknat i antalet kvadratmeter, 70 kronor per
kvadratmeter i ett driftbidrag, upp till 35 000 kronor.
Följande kriterier för verksamhetsbidrag gäller:
0-11 gånger = 0 kronor
12-24 gånger = 4 000 kronor
25-74 gånger = 9 000 kronor
75- > gånger = 14 000 kronor
Bidragets storlek kan förändras beroende på förvaltningens budget.

