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Bidragsregler för föreningar som bedriver 
ungdomsverksamhet i Perstorps kommun 
 

1. Bidragsberättigade organisationer 
 
Kommunalt bidrag kan beviljas organisationen som: 
 
 Bedriver ungdomsfostrande verksamhet i Perstorps kommun 
 
 Bedriver verksamhet som i huvudsak är riktad till ungdomar  

tillhörande Perstorps kommun 
 

 Har säte och stämma i Perstorps kommun 
 

 Har minst 10 bidragsberättigade medlemmar 
 

 Har minst 100 sammankomstdeltagare under året före ansöknings-
året eller om föreningen är nystartad minst 25 sammankomst-
deltagare/kvartal som föreningen varit verksam under året före 
ansökningsåret. 

 

1.2 Bidragsberättigad aktiv medlem 
 
 Medlem som fyllt 7 men ej 21 år under det verksamhetsår som 

ansökan avser 
 
 Har deltagit i minst 5 sammankomster som föreningen får bidrag för 

 
 Som är matrikelförd och har betalat fastställd medlemsavgift senast 

den 31 december året före ansökningsåret 
 

2. Övriga villkor 
 

Med organisationen avses förening eller sektion med egen styrelse. 
 

2.1 Organisationen skall: 
 

 Vara öppen för envar 
 
 Ha utsett styrelse och revisorer och ha antagit stadgar 

 
 Ha tillställt kommunen antagna stadgar 

 
 Ha fört medlemsmatrikel innehållande namn, adress, födelsedatum 

samt datum för medlemsavgiftens erläggande. 



PERSTORPS KOMMUNS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 2000.304  gällande från 2003-01-01 

 

2.2 Organisationen skall varje år i samband med vårens 
bidragsansökan till kommunen inlämna följande 
handlingar 

 
 Uppgift om antalet bidragsberättigade medlemmar 

 
 Verksamhetsberättelse 
 
 Ekonomisk redovisning med särskilda konton för medlemsavgifter 

och lokalkostnader 
 

 Revisionsberättelse 
 
Om oriktiga uppgifter lämnas förverkas rätten till bidrag för det år som 
uppgifterna avser. 
 

2.3 Organisationen skall 
 

 Bevara räkenskapshandlingar, närvarokort och övriga handlingar 
som ligger till grund för ansökan, i minst fem år 
 

 Ställa samtliga handlingar till förfogande vid eventuell kontroll av 
bidragsgivande myndighet 

 

3. Ansökan 

3.1 Ansökan om bidrag skall vara kommunen tillhanda 
senast 15/2 respektive 15/8 

 
 Ansökan skall ske på av kommunen tillhandahållna blanketter och 

vara undertecknad av behörig firmatecknare 
 
 Uppgifter om föreningen skall varje år ifyllas blanketten och avse 

förhållandena i nuläget 
 

3.2 För sent inkommen ansökan 
 
 Organisationer som inlämnar sin ansökan efter ansökningstidens 

utgång erhåller bidrag enligt följande: 
 

 För ansökan som inkommit 1-7 dagar för sent avdrages 10 % 
 

 För ansökan som inkommit 8-14 dagar för sent avdrages 40 % 
 

 För ansökan som inkommit 15-21 dagar för sent avdrages 70 % 
 

 För ansökan som inkommit 22 dagar och därutöver för sent avdrages 
100 % av det totala bidragsbeloppet 

 



PERSTORPS KOMMUNS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 2000.304  gällande från 2003-01-01 

 

3.3 Komplettering av ansökan 

 Begärda kompletteringar av bidragsansökan skall vara kommunen 
tillhanda kompletta senast tre veckor efter begäran. 
 
Organisationen som inlämnar kompletteringar efter 
kompletteringstidens utgång erhåller avdrag enligt samma regler som 
under 3.2 
 
Anstånd kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Anstånd skall 
begäras inom tre veckor efter begärd komplettering 

 

4. Utbetalning 
 

Utbetalning av beviljat bidrag sker om inte särskilda skäl finnes senast 
13/3 respektive 30/9 under ansökningsåret till organisationens 
plusgirokonto. 
 
 

5. Ej bidragsberättigade organisationer 
 

Bidrag enligt dessa regler utgår ej till: 
 
 Organisation inom svenska kyrkan, om dessa erhåller bidrag ur 

skattemedel från den kyrkliga kommunen 
 

 Organisation som erhåller stöd från skola (skol-IF) 
 

 Korporationsförbund och korporationsföreningar 
 

 Studieorganisationer 
 

 Stödföreningar, föräldraföreningar eller liknande 
 
 

6. Bidrag 
 

Bidrag kan efter ansökan beviljas organisation som uppfyller villkor 
enligt punkterna 1-3 
 
Bidrag utgår med belopp per poäng, som kommunen varje år bestämmer 
inom ramen för anslagna medel. Beloppet regleras årligen i samband 
med att kommunens budget antages. 
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6.1 Verksamhetsbidrag 
 
För varje deltagare i bidragsberättigad gruppsammankomst erhålles  
1 poäng under förutsättning 
 

 att deltagarna är i åldern 7 - 20 år 
 

 att gruppen har minst 4 deltagare i åldern 7 - 20 år. Ledare i 
bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. 
 

 att sammankomsten pågår minst 45 minuter  
 

 att entréavgift från publik ej upptages eller att sammankomst ej är 
av kommersiell natur 
 

 att deltagare ej deltager i mer än en sammankomst/dag och 
organisation 
 

 att sammankomsten är beslutad och ekonomiskt planerad av 
styrelsen, sektion eller medlemsmöte 
 

 Ledare får inte ur bidragssynpunkt leda flera grupper under samma 
timme 
 

 Närvarokort skall föras vid varje sammankomst 
 

 Närvarokort skall bevaras minst fyra år 
 

 Närvarokort skall tillhandahållas av kommunen 
 

6.2 Lokalbidrag 
 
För verksamhet i lokal som organisation äger eller hyr erhålles  
10 poäng/sammankomst enligt 6.1 under förutsättning 
 

 att huvuddelen av verksamheten är förlagd till lokalen 
 

 att föreningens faktiska lokalkostnader är högre än lokalbidraget 

 
6.3 Kartbidrag 
 
 Organisationer som är beroende för kartframställning för sin 

verksamhet erhåller 12 poäng/sammankomst för samtliga 
bidragsberättigade sammankomster. 

 
 


