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      Bilaga till 
Anvisningar för aktivitetsbidrag (kommunalt)  FFS Nr 8:1 § 5 
 
Gäller fr o m 2003-01-01 
 
Bidraget utbetalas till ungdomsorganisationer i Sölvesborgs kommun som är berättigade att 
söka aktivitetsbidrag.  
 
Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst 
- med minst fem och maximalt 30 deltagare i åldern 7-20 år 
- som varar minst en timme 
- som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller 

motsvarande 
- som genomförs av ungdomsorganisationen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som 

anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. 
 
Bidrag utbetalas endast en gång per dag och deltagare oavsett aktivitetens längd. Den som 
deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma ungdomsorganisation får bara 
medräknas vid en av dessa sammankomster. 
 
Bidraget utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som 
exempelvis danser, bingo och basarer. Bidraget utbetalas ej till studiecirkelsammankomster, 
vilka får bidrag i annan ordning. 
 
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare 
ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare 
för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är 
riktiga. 
 
En förening måste kunna uppvisa minst 20 sammankomster under ett år för att erhålla fullt 
bidrag enligt dessa normer. 
 
Ungdomsorganisationen lämnar senast den 15 augusti och 15 februari en redovisning över 
antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen. 
 
Speciell ansökningsblankett används för att söka kommunalt aktivitetsstöd och en kopia på 
den ifyllda blanketten skall behålls av ungdomsorganisationen och förvaras tillsammans med 
närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanställning av 
antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarokort. 
Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). 
 
När det gäller det statliga lokala aktivitetsstödet kan andra åldersgränser och bidragsregler 
gälla. Kontakta riksorganisationen för uppgift om de bestämmelser som gäller. 
 
Av styrelsen utsedd firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är 
riktiga. 
 
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag 
 
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en ungdomsorganisation 
avstängs från bidrag. 
 
Bidraget betalas ut av kommunen till ungdomsorganisationens post- eller bankgiro. 
Tidpunkten för utbetalning avgörs av fritid och kultur. 
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