
Ansökan om  
Drift- och underhållsbidrag 

 

 
 
 
 
 
 
 

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSBIDRAG 
 
Bidrag kan enligt bidragsnormerna utgå till förening som äger idrotts- och 
friluftsanläggning som idrottsplatser, elljusspår, isbanor mm. Bidraget avser 
att täcka en del av föreningens nettokostnader för drift och underhåll av 
egen anläggning. 
 
Bidragssummans storlek är beroende av anläggningens omfattning och 
driftskostnader, föreningens verksamhet, skolans och allmänhetens 
nyttjande samt disponibla medel hos kommunen. 
 

Ansökan om bidrag till drift och underhåll av föreningsägd 
anläggning 
 
Ansökan om drift- och underhållsbidrag för nästkommande år skall vara 
kommunen tillhanda senast den 1 november innevarande år. 
 
En komplett ansökan ska bestå av: 
 
Mängdsatt förteckning över alla anläggningar föreningen söker drift- och 
underhållsbidrag för.  
 

Bilaga 
 
Till ansökan ska bifogas ekonomisk redovisning för respektive anläggning.  
Här ska alltså en förening med flera anläggningar dela upp kostnaderna så 
att varje anläggning representeras av var sin bilaga. Här ska också 
redovisas anläggnings nyttjande. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Fritidsenheten 
 
 
Annica Sundqvist 
0612-803 25 
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Föreningens namn   

Plus-/bankgiro    

Kontaktperson    

E-post    

 

Specifikation till ansökan om bidrag till föreningens egna anläggningar: 

Bilaga Beskrivning Enhet Antal 

  Gräsplan minimistorlek 100x60 m, utnyttjas för seriespel st   

  Gräsplan minimistorlek 100x60 m, utnyttjas för träning st   

  Gräsplan, 7-manna st   

  Grusplan st   

  Löparbanor, stybb plats   

  Löparbanor, asfalt  plats   

  Anordningar för friidrott plats   

  Tennisbanor, grus st   

  Tennisbanor, asfalt st   

  Elljusspår km   

  Motionsspår km   

  Ishockeyplan med hängbelysning och sarg, minimistorlek 30x60 m st   

  Ishockeyplan med stolpbelysning och sarg, minimistorlek 30x60 m bana   

  Hallbyggnad m²   

  Bandybanor med belysning, utnyttjas för seriespel st   

  Bandybanor med belysning, utnyttjas för träning st   

  Bandybanor utan belysning st   

  Övriga isbanor st   

  Omklädningslokaler m²   

  Klubblokaler m²   

  Slalombacke     

        

Senast den 1 november skall ansökan skickas till  

Kramfors Kommun Fritidsenheten  872 80 KRAMFORS 

Ort                                Datum                Underskrift 

  
_________________      /        20         ___________________________ 
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Bilaga nr …… 
 
Bilaga till ansökan om drift- och underhållsbidrag till föreningsägda 
anläggningar 
 
Föreningens namn: …………………………………………………… 

Anläggning: ……………………………………………………………… 

 

Intäkter och kostnader för senast avslutat verksamhetsår 
 

Avgifter och hyresintäkter från enskilda personer, företag och 
föreningar 

 + 

Kommunalt drift- och underhållsbidrag  + 

Övriga kommunala bidrag  + 

Övriga intäkter  + 

Summa intäkter  = 

I intäkterna skall inte medräknas entreavgifter, reklamintäkter, lokalt aktivitetsstöd och 
liknande. 
 

Egendoms- och ansvarsförsäkringar som avser anläggningen  + 

Kostnader för uppvärmning  + 

Elström  + 

Vatten och avlopp, slamtömning  + 

Sophämtning  + 

Städning  + 

Snöröjning  + 

Anläggnings- och underhållsmaterial  + 

Övriga kostnader  + 

Summa kostnader  = 

I anläggnings- och underhållsmaterial medräknas trävaror, färger, material för 
reparation och underhåll, reservdelar, gräsfrö, gödning, tennisgrus och liknande.  
Kostnader för eget arbete skall ej medräknas.  
 

Personalkostnader  + 

Lönebidrag   - 

Summa lönekostnader   = 

Personalkostnaderna skall fördelas på de uppgifter som sköts genom föreningens 
anställda. 
 

Räntekostnader  + 

Amortering  + 

Summa lånekostnader  = 

I lånekostnaderna skall medräknas endast den andel som avser lån för anläggningen. 
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Anläggningens ungefärliga nyttjande 
 

Användningsområde Antal timmar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ange nyttjande av anläggningen fördelat på olika användningsområden samt ett 
ungefärligt antal timmar för varje. 




