
 

  Beslutad i KF 2013-09-26 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden   
 

 

  

 

Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifika-
tioner av medaljörer i Bjuvs kommun från 2014  
Dnr KoF 2012.0042 

 
Bidragsgrunder arrangemangsbidrag  
I vissa fall kan kommunen lämna bidrag till olika typer av arrangemang anordnade av kom-
munens föreningar.  
För att erhålla ett arrangemangsbidrag förutsätts att  

 Arrangemanget vänder sig till en öppen publik  

 Kultur- och fritidnämnden, på förhand, godkänt arrangemanget  

 Målgruppen är bred och inkluderar barn och unga upp till 20 år 

 Aktiviteten är förlagd inom kommunen 

 Föreningen är upptagen i kommunens föreningsregister   

 Intäkterna inte överstiger kostnaderna  
 
Arrangemangsbidrag utgår inte till   

 Cuper och liknande oavsett åldersgrupp  
 

Arrangemangsbidrag erhålls med 65% av nettokostnaden dock högst 4 000 kr. 
Beviljade medel betalas ut efter avslutat arrangemang och redovisning.  
 

Prioriterad grupp  
Kommunen prioriterar föreningar som har aktiviteter för barn och unga 4 – 20 år.  
 
Övrigt 
Uppföljning av verksamheten/arrangemanget skall ske efter avslut i form av en skriftlig re-
dovisning.  Dialogmöten kan förekomma, och är obligatoriska för att vara bidragsberättigad.  
 

Bidragsgrunder jubileer 
Föreningar kan erhålla bidrag till jubileer vid vart 50:e år.   
För att erhålla ett bidrag förutsätts att  

 Arrangemanget/firandet vänder sig till en öppen publik 

 Målgruppen är bred och inkluderar barn och unga 

 Föreningen är upptagen i kommunens föreningsregister  

 Aktiviteten är förlagd inom kommunen  
 

Bidrag erhålls med 65% av nettokostnaden dock högst 3 000 kr. 
Beviljade medel betalas ut efter avslutat jubileum och redovisning.  
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Övrigt 
Uppföljning av verksamheten/jubileet skall ske efter avslut i form av en skriftlig redovisning.  
Dialogmöten kan förekomma, och är obligatoriska för att vara bidragsberättigad 
 

Gratifikation av medaljörer 
Bjuvs kommun skall uppmärksamma medborgare som tar medaljer i större sammanhang. 
Vid medalj på SM, EM, VM och vid deltagande på OS och paralympiska spelen skall detta 
uppmärksammas i samband med nationaldagsfirandet.  
Föreningen ansvarar för att informera kommunen om sina medaljörer och OS- deltagare. 
Den årliga utdelningen den 6:e juni avser perioden maj fjolåret till april innevarande år.  
 

Medaljörerna/OS-deltagarna skall uppmärksammas med en blomsterbukett 
och ett diplom  


