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Uppgifter vid ansökan ställd till kultur, fritid och unga 

Kommunala bidrag kan lämnas av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden till  
ideella föreningar/organisationer som har sitt säte i Bodens kommun och  
bedriver verksamhet i kommunen och som, enligt dessa regler/normer, kan  
godkännas som bidragsberättigade. Bidragens storlek fastställs årligen av kultur-,  
fritids- och ungdomsnämnden inom de anslagsramar som anvisas av  
kommunfullmäktige. 
 
För att kunna söka bidrag från Bodens kommun gäller följande principer för 
bidragssökande förening. 
 
 Bidragssökande förening ska ha antagit stadgar och valt en styrelse.  
 Uppgift om momsplikt (intyg från Skattemyndigheten som styrker  

momsplikt bifogas) 
 Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina  

medlemmar i kommunen. 
 Efter en förenings verksamhetsår ska årsmöteshandlingar inlämnas till  

kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. Av den skall det framgå hur  
mycket som erhållits i medlemsavgifter. 

 Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och bedrivas i drog- och dopingfri 
 miljö.  

 Föreningen ska arbeta för att verksamheten bedrivs i en trygg och säker  
miljö samt att nolltolerans ska gälla mot mobbing och diskriminering i alla former. 

 Den ska ha en fastställd medlemsavgift.  
 Vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer 
 Beviljat bidrag utbetalas till förenings post- eller bankgiro. 
 Har kommunen en fordran på förening kan den regleras innan beviljat bidrag  

betalas ut. 
 Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldelade medel kan  

medföra att förening blir återbetalningsskyldig och avstängd från kommande 
bidragsfördelning. 
 

Ytterligare dokument kan begäras in 
 
Förening är ej bidragsberättigad enligt dessa regler och riktlinjer om den tillhör  
någon av följande kategorier: 

1. Politisk organisation/förening 
2. Ekonomisk förening eller annan förening som ej är ideell eller bedriver till 
    övervägande del kommersiell verksamhet 
3. Stödförening (supporterklubbar och liknande) 
4. Elevföreningar 
5. Föreningar med särintressen (föreningsorganisationer eller sammanslutningar 
    som representerar enskilda särintressen) 
6. Religiösa organisationer och föreningar samt trossamfund. 
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7. Om föreningen erhållit bidrag för samma ändamål från annan kommunal   
    förvaltning. 
8. Föreningar som ej är öppna för alla. 
9. Förening som inte har varit verksam i Bodens kommun under minst sex    
    månader före bidragsåret. 
 
    Sista ansökningsdag 
Lokalt aktivitetsstöd   25 februari och 25 augusti 
Driftbidrag föreningsägda anläggningar  18 mars 
Bidrag underhåll skoterleder  18 mars 
Hyresbidrag    18 mars 
Utvecklingsbidrag   18 mars 
Samlingslokaler i glesbygd  18 mars 
Badplatser, friluftsbad i föreningsregi  18 mars 
Verksamhetsbidrag studieorganisation.  18 mars 
Verksamhetsstöd till kulturföreningar  18 december 
 
 

Bidrag till bygdegårdar/samlingslokaler 
 

Driftsbidrag till bygdegårdar/samlingslokaler i glesbygd 

Stöd lämnas som driftbidrag till bygdegårdar/samlingslokaler med en fast och en  
rörlig del. 

 Fast del grundas på antal m2 och utgör 25 % av anslaget.  

 Rörlig del grundas på redovisad verksamhetsvolym föregående år och utgör  
resterande 75 %.  

 Stöd kan endast utgå till en bygdegård per by. 
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Kultur  

Kultur är en motor för tillväxt hos medborgarna. Syftet med kulturstödet är att  
skapa förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart samhälle med ett levande  
kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten mellan professionella  
kulturutövare och kommuninvånarna. Kulturutbudet och mötesplatser ska  
vara tillgängliga för alla och bidra till en kreativ och god livsmiljö samt ökad 
tillgänglighet till kommunens rika kulturhistoria. 

Bodens kommuninvånares lust, motivation, intresse och förmåga att uppleva,  
skapa och aktivt välja kulturella aktiviteter är en viktig utgångspunkt för  
kommunens kulturstöd. Kultur har stor betydelse för den personliga  
utvecklingen, därför prioriterar nämnden kultur för barn och unga. Bodens 
attraktionskraft ska stärkas för besökare och bidra till att hela kommunen blir 
ett mycket attraktivt besöksmål. 

Riktlinjer 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden vill med kulturstödet: 

• visa på en människosyn där alla människor är unika och lika  
 värdefulla 
• ge alla möjligheter att delta i kulturlivet 
• stödja jämställdhet i föreningslivet 
• prioritera barn och ungdomar 
• stimulera verksamhet som synliggör Bodens kulturmiljöhistoria 
• stimulera till kulturaktiviteter som syftar till ett aktivt deltagande och  
 medskapande 
• satsa på nytänkande och utveckling av kulturyttringar 
• premiera samverkan för att nå nya  
              målgrupper och stärka nätverket mellan föreningarna 
• skapa förutsättningar för ett brett och mångfacitterat kulturutbud 
 

Allmänna villkor 

Kulturstöd kan sökas av föreningar och organisationer, som uppfyller  
villkoren nedan och vill genomföra evenemang och projekt inom  
kulturområdet i kommunen. Kulturstöd beviljas i första hand till föreningar  
och organisationer, som är baserade i Bodens kommun, men kan även  
beviljas till de som har sitt säte i någon annan kommun, för att genomföra  
evenemang i Bodens kommun. 
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För att ansöka om kulturstöd ska föreningen/organisationen ha: 

• stadgar 
• organisationsnummer 
• verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse 
• medlemsavgift 
• uppgift om momsplikt (intyg från Skattemyndigheten som styrker  

momsplikt bifogas) 
• verksamheten ska bedrivas i drog- och dopingfri miljö 
• verksamhet som är uppbyggd och fungerar enligt vedertagna 

demokratiska principer 
• post- eller bankgiro, som beviljat bidrag kan utbetalas till 
• redovisning av hur bidraget använts ska ske genom kvitton och  

verifikat vid begäran 
 
Har kommunen en fordran på föreningen ska den regleras innan beviljat  
kulturstöd betalas ut. Kulturstöd kan endast sökas för verksamhet som är 
tillgänglig och offentlig för alla. 
 

Kulturstöd beviljas inte till: 

• föreningar/ organisationer som motarbetar demokrati eller bedriver 
diskriminerade verksamhet 

• politiska partier 
• företag eller andra kommunala organisationer/huvudmän 
• en fysisk person 
• inventarier eller administration 
• musikkurser och regelrätt kulturverksamhet som är av kontinuerlig  

karaktär 
 
Vad ges kulturstöd till? 

 
Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd betalas ut efter att förvaltningen träffat de föreningar  
som ansökt om stöd, vilket sker under januari och februari månad. Vid  
mötet tar sökande föreningar med sig sin verksamhetsplan. En skriftlig 
överenskommelse upprättas mellan sökande förening och kultur-, fritids-  
och ungdomsförvaltningen om att förening följer de allmänna  
bestämmelserna. 

Föreningar som söker stöd över 100 000 kronor specificerar kostnader och intäkter. 
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Ansökan 
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 18 december. 
Ofullständig ansökan handläggs inte. Insända handlingar återsänds inte. 

 
Redovisning 
Föreningar som erhållit kulturstödet redovisar följande senast den 31 
 januari: 

• Typ av aktivitet (t.ex. musik, dans, teater)? 
• Publikantalet totalt under verksamhetsåret? 
• Antal publika aktiviteter ni har genomfört under året? 
• Antal tjejer (kvinnor, pojkar/män respektive hen i publiken)? 
• Antal utövare som var tjejer/kvinnor, pojkar/män respektive hen? 
• Antal barn- och ungdomsaktiviteter? 
• Föreningen redovisar hur man har arbetat med kultur-, fritids- och 

ungdomsnämndens riktlinjer? 
 

Föreningar som erhållit stöd över 100 000 kronor redovisar intäkter och  
kostnader som ska kunna styrkas genom verifikationer och intäkter. Vid ett  
särskilt möte med kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen redovisar  
föreningen sitt verksamhetsår. 
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Arets  kulturstipendium  i Bodens kommun 
 

§ 1 

Stipendiets ändamål är att uppmärksamma personer som gjort och gör sådana 
betydande insatser för Bodens kulturliv inom något ämnesområde, att de  
bedöms vara av värde för den kulturella utvecklingen i kommunen. 

 
§2 
Vid val av stipendiat ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas.   

 
§3 
Ämnesområdena är konst, konsthantverk, design, musik, drama, film, foto, 
litteratur, kulturminnesvård eller annat för den kulturella utvecklingen 
väsentligt område. 

 
§ 4 

Stipendiet utdelas under ett kulturarrangemang. 

 
§ 5 
Stipendiebeloppet uppgår till 10 000 kronor. 

 
§ 6 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden utser stipendiat. Enskild person kan  
söka stipendiet men förslag till stipendiat kan också lämnas av en organisation,  
ett företag eller av annan enskild person. 

 
§ 7 

Reglerna för stipendiet kan endast ändras genom beslut av kultur-, fritids-  
och ungdomsnämnden. 
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Eyvind Johnson-priset i litteratur 
 

§ 1 
Prisets ändamål är att utmärka ett författarskap, som juryn har funnit 
 tillhöra de konstnärligt intressantaste ur de två senaste årens svenska  
produktion. 

 
§ 2 
Vid val av pristagare ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas.  

 
§ 3 
Priset utdelas vartannat år. 

 
§ 4 
Priset kan inte sökas men är öppet för alla författare verksamma i Sverige. 

 
§ 5 
Priset kan inte delas. 

 
§ 6 
Prisbeloppet uppgår till 70 000 kronor. 

 
§ 7 
Juryns medlemmar utses av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i  
Bodens kommun. Jurymedlem får inte honoreras. 

Eyvind Johnson-sällskapet och dess Bodenavdelning ombeds föreslå en  
medlem. Utöver det så utses två litteraturkritiker alternativt personer med  
kunskap om och god överblick kring utgivningen av svensk litteratur. En  
viss geografisk spridning eftersträvas. Ingen jurymedlem får sitta längre än  
vid tre utdelningstillfällen. Pristagaren utses av en jury bestående av minst  
tre eller maximum fem personer. Juryns arbete leds av en ordförande som  
är kulturchef i Bodens kommun. Ordförande äger inte rösträtt när  
pristagare utses. 

 
§ 7 

Reglerna för stipendiet kan endast ändras genom beslut av kultur-, fritids-  
och ungdomsnämnden . 
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Referensgrupp för konst 
 
Syfte 

Syftet med kommunens konstinköp är att ge en så allsidig belysning som  
möjligt av vår tids konst. 

 

Mål 

Konstverken placeras på offentliga platser. På så sätt kan kunskapen om  
och intresset för konst stimuleras samtidigt som den offentliga miljön och 
arbetsmiljön berikas. 

 

Konst  
Begreppet konst innefattar följande uttrycksformer: måleri, skulpturer, foto,  
textil, is, grafik, video. 

 

Verksamhet 

• Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ska inom sig utse en  
 referensgrupp bestående av två ledamöter som i samråd med 
              kulturutvecklaren svarar för kommunens konstinköp. 
• Referensgruppen har i uppdrag att inom ramen för budgeterade  
              medel köpa konst. Referensgruppen har också i uppgift att bevaka 
              lokala utställningar. 
• Förvaltningens uppgift är att förvalta kommunens konstsamling. 
• Kulturutvecklaren är sammankallande tillika sekreterare för 
             referensgruppen. 
• Inköpsförslag meddelas kulturutvecklaren som informerar  
              referensgruppen som avgör inköp. 
• Alla inköp rapporteras och visas upp för kultur-, fritids- och  
             ungdomsnämnden. 
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Biblioteken, bokbuss 

Vid alla folkbibliotek i Norrbotten får du kostnadsfritt låna böcker och vissa  
andra media. Du har också tillgång till annan service, till exempel tidningar,  
tidskrifter databaser. 

 

Det här kan du låna från alla bibliotek oavsett var du bor: 
Böcker, ljudböcker, språkkurser, fakta-DVD, fakta-CD och mikrofilmade  
dagstidningar. 

Bibliotekskort 

För att få ett bibliotekskort måste du visa godkänd fotolegitimation och  
godkänna att biblioteket i sitt låneregister får registrera ditt namn,  
personnummer, adress och telefonnummer. Ändamålet är  
biblioteksadministration. 

Barn och ungdomar mellan 6 och 18 år får bibliotekskort om målsman  
godkänner bibliotekskortsansökan genom att underteckna en  
bibliotekskortsförbindelse. 

Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i  
biblioteksdatasystemet. Det innebär att uppgifter som omfattas av offentlighets-  
och sekretesslagen är tillgängliga för bibliotekspersonalen på alla folkbibliotek 
 i Norrbotten. Bibliotekens personal har tystnadsplikt och uppgifter eller  
handlingar från inte lämnas ut enligt 40 kapitlet § 3 offentlighets- och  
sekretesslagen. 

Till bibliotekskortet kopplas en PIN-kod så att du hemifrån kan låna om och  
reservera via vår internetkatalog. På vissa bibliotek är PIN-koden obligatorisk. 

I och med att du undertecknar bibliotekskortet godkänner du våra låneregler. 

Ansvar för lån 

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för  
böcker och annat material som lånas på kortet. Målsman ansvarar för barns och 
ungdomars lån. Anmäl genast till biblioteket om du förlorar ditt bibliotekskort.  
Om någon annan lånar på ditt kort och inte återlämnar det lånade kan du bli 
ersättningsskyldig. Ett nytt kort erhålles mot särskild avgift. 
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Lånetid 

Lånetiden är normalt fyra veckor. Material som är mycket efterfrågat lånas ut på  
kortare tid. Sista återlämningsdag anges på lånekvittot. Återlämning kan ske på  
alla folkbibliotek i länet. Du kan begära att få ett återlämningskvitto på dina  
återlämnade lån, be personalen om detta innan återlämningen genomförts.  
Återlämning av böcker som är lånade på bibliotek som inte ingår i läns- 
samarbetet är inte möjligt. 

Reservation 

Böcker och andra medier kan reserveras och du får då ett meddelande när det  
som reserverats finns att hämta. Referensmaterial och vissa andra medier,  
till exempel snabblån, kan inte reserveras. 

Omlån 

Behöver du längre lånetid har du vanligtvis möjlighet att göra omlån. Det ska  
göras innan den ordinarie lånetiden gått ut. Omlån kan förutom i biblioteket  
göras per telefon eller via internetkatalogen. Biblioteket beviljar två  
omlåneperioder. Du kan inte låna om snabblån, hyrfilm eller material som är 
 reserverat av någon annan. 

Försenade lån 

Biblioteket tar ut en övertidsavgift för böcker och annat material som lämnas  
efter återlämningsdatum. Återlämningsdatum framgår av lånekvittot. Avgiften 
 ska om möjligt betalas vid återlämningstillfället, i annat fall påförs den 
 bibliotekskortet. Om den sammanlagda skulden är 100 kronor eller mer, får du  
lånestopp till dess skulden är mindre än 100 kronor. 

Ingen övertidsavgift utgår för barn och ungdomsmedier eller för talböcker. Ingen 
övertidsavgift utgår heller till Boken kommer-låntagare. Inga övertidsavgifter tas 
ut av barn och ungdomar 6-18 år, men målsman ansvarar för att ersätta försvunna  
eller förstörda medier. Påminnelse om försenade lån skickas ut cirka 14 dagar efter 
förfallodatum. Om det lånade materialet ändå inte återlämnas skickas en  
räkning på värdet av materialet och övertidsavgiften. Ditt bibliotekskort spärras  
tills räkningen är betald eller lånen återlämnats. Räkningar som inte betalats  
inom föreskriven tid lämnas till inkasso. 

Vid upprepade grova överträdelser av lånereglerna, kan lånerätten komma att  
begränsas under en viss tid, maximalt 1 år. 

Övertidsvarning 

Du har möjlighet att få så kallad övertidsvarning via SMS eller e-post. Du får då 
ett meddelande om att lånetiden går ut om några dagar. Anmäl till biblioteket om  
du önskar denna service. Denna service är ett komplement till lånekvittot. 
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Avgifter 

Övertidsavgift      1 kr per bok och dag efter förfallodatum 
Maxbelopp per återlämningstillfälle  100 kronor  
Ersättningslånekort     20 kronor  
Fjärrlåneavgift Bok     20 kronor  
Artikelkopia      50 kronor  
Lån från utomnordiska länder  150 kronor 
 
Ej återlämnade eller skadade böcker eller andra medier:  
 
• Vuxenbok   300 kronor  
• Barnbok   200 kronor  
• Ljudbok vuxen  300 kronor  
• Ljudbok barn  200 kronor  
• Språkkurs   500 kronor  
 
• Mikrofilmade  
  dagstidningar  500 kronor  
 
• Småtryck, häften    50 kronor  
• FaktaDVD   300 kronor  
• FaktaCD vuxen  300 kronor  
• FaktaCD barn  200 kronor 

Låntagaren kan i vissa fall ersätta det förkomna eller skadade lånet med en bok  
eller CD efter kontakt med biblioteket.  
 
Lokala avgifter för annat material kan förekomma 

Information enligt 23-25§ personuppgiftslagen 

För att kunna administrera dina bibliotekslån behandlas dina personuppgifter i ett 
dataprogram. Uppgifterna är inhämtade från dig. Personuppgiftsansvarig är  
skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana  
personuppgifter som inte har behandlats enligt personuppgiftslagen. Du har  
också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked om dina  
personuppgifter behandlas i bibliotekets verksamhet. 
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Fritid och unga 

Bidragsgivningen är i första hand avsedd att stödja barn- och ungdoms- 
verksamhet samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  

Övergripande mål 

Bidragssökande förening ska arbeta med målsättningen att främja en  
demokratisk fostran, där jämlikhet och allas lika värde ska vara vägledande.  
Särskild uppmärksamhet ska läggas på personer med funktionsnedsättning  
och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och kreativ fritid. 
 
Föreningen ska, i förebyggande syfte, medverka aktivt i opinionsbildningen  
mot droger och missbruk. Detta ska utgöra ett naturligt och regelbundet  
förekommande inslag i den egna verksamheten.  
 
Anslagen till de bidrag som kan sökas inom ramen för fritids- och  
ungdomsverksamhet fastställs årligen av Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. 
Överstiger volymen på beviljade ansökningar de fastställda anslagen så justeras  
beloppen motsvarande. 
 

Lokalt aktivitetsstöd 

Aktivitetsstöd kan lämnas till förening som anordnat sammankomster för  
deltagare i åldersintervallet 7 – 25 år i ledarledd verksamhet om minst 60  
minuter för minst 3 och högst 30 deltagare per tillfälle och dygn.  
För föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning finns  
inte någon åldersgräns.  
 
Till ansökan ska bifogas sammanställning och om så begärs närvarokort. 
 
Bidrag/aktivitet, föreningar för personer med funktionsnedsättning 12 kr 
Bidrag/aktivitet, övriga föreningar                            5 kr 
 

 

Bidrag till föreningsdrivna anläggningar 

Bidrag kan lämnas till förening för drift och underhåll av egen anläggning. Det  
fasta bidragets storlek fastställs årligen av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. 
 
Elljusspår (förening står för elabonnemang  5 000 kr/km 
och spårunderhåll) 
 
Dagljusspår   2 000 kr/km 
 
Konstgräsplan, 11-manna 10 000 kr/plan  
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Gräsplan, 11-manna  7 000 kr/plan 
Gräsplan, 7-manna  3 500 kr/plan               
Omklädningsbyggnad med dusch  5 000 kr/byggnad  
Omklädningsbyggnad utan dusch  2 500 kr/byggnad 
(max en byggnad per anläggning)  
 
Isbana, elbelyst större eller med sarg  7 000 kr/en plan 
Isbana, mindre minst 200 m2  2 000 kr/en plan 
Tennisbana, asfalt  1 000 kr/bana 
Golfbana, ordinarie bana  1 500 kr/hål 
Ridplan med belysning         3 kr/m2 en plan 
 
Specialanläggningar enligt särskild prövning.  
Exempelvis 
 

 Ridanläggning 

 Motoranläggning 

 Hundsportsanläggning 

 Friluftsanläggning 

 Skjutbana 

 Bangolfanläggning 

Därutöver fördelas kvarvarande anslag baserat på redovisade deltagartillfällen,  
föregående verksamhetsår, för det lokala aktivitetsstödet.   
 
Till ansökan ska bifogas redovisning/kvitton för uppgivna kostnader. 
Det sammanlagda bidraget får inte överstiga redovisad kostnad. 
 
Bidrag till föreningsjubileum 
 
Bidrag kan utbetalas till förenings 25-, 50-, 75- och 100-års jubileum. 
 
25 år   2 500 kr 
50 år   5 000 kr 
75 år   7 500 kr 
100 år 10 000 kr 
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Årets ledare i Bodens kommun, ledarstipendium 

 

§1  
Stipendiets storlek är 10 000 kronor. 
 
§2 
Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens ledarstipendium, ”Årets ledare”, delas ut  
årligen till enskild ledare i Bodens kommun som på ett framträdande och  
engagerat sätt inom föreningslivet arbetat för en bred och socialt utvecklad 
fritidsverksamhet. 
 
§3 
Ansökan sker under hösten varje år och alla som vill kan föreslå lämpliga  
stipendiater. 
 
§4 
Kultur-, fritids-, och ungdomsnämnden utser därefter pristagaren vid sista 
sammanträdestillfället för varje kalenderår. 
 
§5 
Prisutdelningen sker av utsedd nämndsledamot vid lämpligt tillfälle. 
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Bidrag för deltagande i USM/JSM 
 
Ansökan ska vara kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen tillhanda senast två  
månader efter genomfört deltagande. 

 
Bidrag lämnas med 300 kronor/deltagare och tävlingsdag, dock för högst tio  
deltagare och två ledare. Om deltagarantalet är fem eller mindre lämnas bidrag  
för en ledare. 
Det sammanlagda bidraget får ej överstiga redovisad kostnad. 

 
Resebidrag kan ges med undantag för tävling inom Bodens kommun med: 
 
Per deltagare Resa i km  
150 kr                -   500     
225 kr                      501-1 000  
300 kr                   1 001- 
 
Till ansökan ska bifogas: Redovisning/kvitton för uppgivna kostnader. 
 
 
Lilla VM och NIF ungdomsläger 
 
Bidrag kan ges till deltagare från Bodens kommun. 

 

Hyresbidrag till föreningslokaler 
 
Ändamål 

Bidraget utgår för förhyrd lokal som är nödvändig för förenings barn-, ungdoms-  
och handikappverksamhet.  

Villkor 

Bidraget utgår till förening som uppfyller allmänna bestämmelser och under  
närmast föregående redovisningsår beviljats kommunalt aktivitetsbidrag för  
minst 20 sammankomster. Undantag från detta ges för nybildad förenings andra 
verksamhetsår. 
  
Som godkänd kostnad avses hyror, sluträkning för vatten- och elavgifter samt 
sophämtning. Vid begäran ska hyreskontrakt och verifikat kunna uppvisas. 
  
Hyresbidrag utgår ej för planhyror eller för lokaler som är subventionerade av  
kommunen eller där förening genom överenskommelse med kommunen har en  
reducerad hyra. Ej heller för lokaler som hyres för arrangemang med entréavgift  
eller kommersiell verksamhet. 
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Bidrag 
 
Barn- och ungdomsnivå: Bidrag lämnas med högst 65 % av styrkt hyreskostnad. 
 
Föreningar för personer med funktionsnedsättning: Bidrag lämnas med högst  
75% av styrkt hyreskostnad.  
 
Hyresbidraget får maximalt uppgå till 65 000 kronor. 
 

Kommunalt bidrag till stöd för verksamhetsstöd riktat till  
barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

Verksamheten ska sträva till att nå eftersatta och nya grupper med  
funktionsnedsättning samt därutöver syfta till kontinuitet och utveckling. 
 
Badplatser, friluftsbad i föreningsregi 

Badplats för att erhålla grundbidrag ska ha: 
 Livräddningsutrustning 
 Ev brygga 
 Skyltning med kontaktuppgifter till ansvarig förening 
 Skyltning med position och larmrutiner 
 Latrin 
 Sopkärl 
 Eldplats 

 
Grund bidrag:   2000kr skötsel av badplats 
Skötsel av brygga:  2000kr mot uppvisande av verifikat avseende kostnader för underhåll 

av brygga. 
Extra tillägg:  2000kr mot uppvisande av verifikat avseende kostnader för sanitära 

åtgärder. 
Maximalt bidrag:  6000kr 
 
Badplats för att erhålla utökat bidrag ska ha: 

 Brygga 
 Livräddningsutrustning 
 Skyltning med kontaktuppgifter till ansvarig förening 
 Skyltning dykning förbjuden 
 Skyltning med position och larmrutiner 
 Skyltning med vattendjup 
 Latrin 
 Eldplats  
 Sopkärl 
 Anvisade parkeringsplatser 
 Ett betydande antal besök från andra delar än närområdet 
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Grund bidrag:   3000kr skötsel av badplats 
Skötsel av brygga:  3000kr mot uppvisande av verifikat avseende kostnader för underhåll 

av brygga. 
Extra tillägg:  3000kr mot uppvisande av verifikat avseende kostnader för sanitära 

åtgärder. 
Maximalt bidrag:  9000kr 
 
Ansvarig förening ska utföra ett systematiskt arbete i form av underhåll av badplatsen och 
egenkontroll som ska finnas dokumenterat. 
 
Badplats som inte uppfyller bidragskriterierna men som nyttjas som badplats ska utrustas med 
livräddningsutrustning samt skyltning som anger badplatsens position samt larmrutiner. 
Sker via Kommunens försorg. 

 
Skoterföreningar 

Under oktober månad genomförs årligen ett dialogmöte med skoterföreningar  
verksamma inom Bodens kommun där förslag avseende bidragets fördelning  
fastställs. Utbetalning av bidraget sker under januari månad följande år. 

Övriga bidrag 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar årligen om att avsätta ett anslag  
till föreningar som ansöker om stöd som inte omfattas av ovanstående regelverk.  

Snabba Cash 

Snabba Cash är för ungdomar 13-25 år som ensam eller i grupp vill genomföra  
en idé i Boden. En förening eller organisation kan inte söka pengar. 
 

 Du kan söka högst 10 000 kronor 
 Din idé ska genomföras i Boden 
 Rikta sig till ungdomar 
 Vara till glädje och/eller nytta på något annat sätt för andra än  

projektgruppen 
 Projektet måste följa svensk lag 
 Alla aktiviteter måste vara drogfria 

 


