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Redovisning av godkända 
driftskostnader  
 Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet  
 
 

 
Förening 

      

 

Faktiska kostnader från föregående år 

 kronor 

Hyra, arrendeavgift       

  

Uppvärmning. Vilken typ av uppvärmning: …………………………………………….       

  

Elkostnad       

  

Sophämtning, VA       

  

Försäkring       

  

Underhållskostnad fastighet 

Skriv vad: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

      

  

Övriga driftskostnader 

Skriv vad: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

      

Summa kostnader       

 

 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Telefon 

                  

Underskrift Ordförande 

 

Blanketten sänds till 

Tranemo Kommun 
Fritid Samhällsutvecklingssektionen 
514 80 Tranemo 
 
 

 

Blanketten skickas in senast 31 mars 
 

I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för 

Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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Bestämmelser/Villkor 
 
Bidrag utgår för anläggning som nyttjas för barn- och ungdomsverksamhet, samt för anläggning som kommunen 
bedömt är viktig för allmänhetens möjlighet till en aktiv fritid.  Bidraget beräknas efter anläggningens storlek och 
användning enligt uppgjort poängsystem samt enligt kommunens särskilda bedömning. Kommunstyrelsen kan med 
ett års varsel ompröva poängsättningen av anläggningen.  
  
Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1 föreningar får mer i bidrag.  
  

• Kategori 1 Föreningar med över 200 sammankomster per år för barn och unga i ålder 7–20 år eller förening som 
fått särskild prövning. 
 

 • Kategori 2 Föreningar med under 200 sammankomster samt föreningar som kommunen bedömer är viktiga för 
bredden i föreningslivet.  
  
Särskilt bidrag kan utgå efter ansökan från förening. Förvaltningen bedömer om föreningen/anläggningen uppfyller 
det som krävs för att få det särskilda driftbidraget utifrån uppställda kriterier. Kommunstyrelsen fastställer 
bidragsnivån från fall till fall utifrån anläggningens beskaffenhet. Bidraget kan innebära att kommunen står för vissa 
kostnader eller så kan bidraget ges som ett kontantbidrag enligt upprättat avtal.  
  
 
 Kriterierna för att få särskilt driftbidrag:  
    
• Föreningen uppfyller övriga krav som ställs för att få driftbidrag  
• Föreningen tillhör kategori 1  
• Anläggningen har höga driftskostnader   
• Anläggningen har hög nyttjandegrad  
• Anläggningen är unik i sitt slag  
• Anläggningen kan nyttjas av barn och unga från hela kommunen  
• Samtliga kriterier i enlighet med ovan skall vara uppfyllda för att kunna erhålla särskilt driftbidrag  
  

Bidrag:  Driftbidraget utgår med ett fast belopp per poäng och år samt efter kategorisering eller enligt 

bestämmelser för särskilt bidrag. Belopp per poäng fastställs av Kommunstyrelsen årligen. Bidraget utgår dock 
med ett maxbelopp för godkända driftskostnader som fastställs av kommunstyrelsen eller enligt bestämmelser för 
särskilt bidrag.  
  

Ansökan:  Bidraget utbetalas årligen på vårterminen av Fritid Samhällsutvecklingssektionen utan särskilt 
ansökningsförfarande utifrån beslutad poängsättning och bedömning. Föreningen är skyldig att årligen senast den 
31 mars redovisa sina driftskostnader för anläggningen till Fritid samhällsutvecklingssektionen. 


	Redovisning av godkända: 
	Förening: 
	Hyra arrendeavgift: 
	Uppvärmning Vilken typ av uppvärmning: 
	kronorUppvärmning Vilken typ av uppvärmning: 
	kronorElkostnad: 
	kronorSophämtning VA: 
	kronorFörsäkring: 
	Underhållskostnad fastighet: 
	Skriv vad: 
	kronorUnderhållskostnad fastighet Skriv vad: 
	Övriga driftskostnader: 
	Skriv vad_2: 
	kronorÖvriga driftskostnader Skriv vad: 
	kronorSumma kostnader: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Telefon: 


