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§ 100

Dnr 2017-000342 805

Verksamhetsbidrag för år 2017
Per Engkvist föredrar ärendet.
Sammanfattning
Verksamhetsbidraget för fritidsföreningar är uppdelat i två former, ett
grundbidrag och ett aktivitetsstöd.
Grundbidraget söks per den 31 mars med utbetalning en gång per år. När det
gäller aktivitetsstödet ansöker fritidsföreningarna vid två tillfällen per år, den
31 mars och den 25 augusti.
Aktivitetsstödet utgår för gruppaktiviteter och deltagartillfällen och gäller
endast för deltagare i åldersgruppen 7 -25 år samt för ledare i åldersgruppen
13 - 25 år. För handikappföreningar gäller inga åldersbestämmelser.
Verksamhetsbidraget för pensionärsföreningar är uppdelat i ett grundbelopp
och ett belopp per medlem och söks en gång om året, senast 31 mars.
Enligt de nu gällande bidragsbestämmelserna skall Fritid- och
kulturnämnden årligen fastställa grundbidragets storlek per medlem och
nivån för aktivitetsstödet.
Bedömning
Antalet inkomna ansökningar i förhållande till budgeterade medel för
föreningsstöd samt jämförelse med tidigare års beloppsnivåer utgör grunden
vid beräkning av de olika beloppsnivåerna
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om följande beloppsnivåer för
verksamhetsåret 2017, efter att ansökningarna för aktivitetsstödet har
inkommit den 25 augusti görs en omprövning och eventuellt tas ett nytt
beslut avseende aktivitetsstödet, bidragsbeloppet per sammankomst samt
bidragsbeloppet per deltagartillfälle,
Grundbidraget som avser ett bidragsbelopp per medlem för åldersgruppen 7
– 25 år utgår med ett belopp på 25 kronor till alla fritidsföreningar.
Bidragsbeloppet per sammankomst för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till
15 kronor,
Bidragsbeloppet per deltagartillfälle för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till
4 kronor,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(5)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-15

Fritid- och kulturnämnden

Bidragsbeloppen omfattar även ledare i åldersgruppen 13 - 25 år med
hänvisning till vad som för övrigt anges i bidragsbestämmelserna,
Pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 1500 kronor och
bidragsbeloppet per medlem bestäms till 25 kronor.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om följande beloppsnivåer för
verksamhetsåret 2017, efter att ansökningarna för aktivitetsstödet har
inkommit den 25 augusti görs en omprövning och eventuellt tas ett nytt
beslut avseende aktivitetsstödet, bidragsbeloppet per sammankomst samt
bidragsbeloppet per deltagartillfälle,
Grundbidraget som avser ett bidragsbelopp per medlem för åldersgruppen
7 – 25 år utgår med ett belopp på 25 kronor till alla fritidsföreningar.
Bidragsbeloppet per sammankomst för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till
15 kronor.
Bidragsbeloppet per deltagartillfälle för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till
4 kronor.
Bidragsbeloppen omfattar även ledare i åldersgruppen 13 - 25 år med
hänvisning till vad som för övrigt anges i bidragsbestämmelserna.
Pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 1500 kronor och
bidragsbeloppet per medlem bestäms till 25 kronor.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen
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