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Nämndens mål
Kultur- och fritidsnämnden antog nya bidragsnormer i november 2009 som började gälla
1 januari 2010. I de nya normerna har nämnden fastställt mål för bidragsgivningen. Kulturoch fritidsnämndens främsta mål och vilja är att barnkonventionen ska utgöra den
grund som bidragsnormerna bygger på. Därför har de kommunala bidragen som syfte att
stimulera de lokala organisationernas verksamhet inom Örnsköldsviks kommun för att alla
barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i en miljö, som är tillgänglig för alla, där man
arbetar aktivt mot droger, utslagning, intolerans och utanförskap.
Nämnden vill genom stöd till föreningslivet
•

medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö som bidrar till att öka
jämlikheten och kommunikationen mellan människor

•

underlätta för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och
meningsfull fritidssysselsättning där glädjen att utöva sin aktivitet ska vara
det primära och där värdegrundsarbete premieras

•

uppmuntra till att alla bemöter varandra med respekt, både i ord och
handling, samt att alla känner delaktighet och gemenskap

•

bidra till att fritidsverksamheterna främjar deltagarnas utveckling i
demokratiskt och solidariskt tänkande som kännetecknar
ansvarskännande medborgare

•

främja folkhälsoarbetet i kommunen

•

stimulera till gränsöverskridande samverkan mellan föreningar och
organisationer

•

arbeta för ett levande lokalt kulturliv i alla delar av kommunen: ett kulturliv med
mångfald, god kvalitet och plats för både amatörers skapande och professionella
kulturarbetares medverkan.

Rapportens syfte
Nämnden önskar få svar på följande frågor i den utvärderingsplan som kultur- och
fritidsnämnden fastställde 2010:
1. Hur stämmer nämndens mål med verkligt utfall?
2. Nämnden prioriterade barn och ungdom. Blev det så?
3. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv, satsas lika mycket resurser på flickor som på
pojkar?
Den här rapporten presenterar de olika stödformer som ges till föreningslivet samt verkligt
utfall av föreningsstödet.
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Uppföljning av utvärderingsplan
Det civila samhället är av central betydelse för demokratin. En grundläggande rättighet för
civilsamhällets organisationer är föreningsfriheten. Den vanligaste associationsformen inom
det civila samhället är den ideella föreningen.
Det kommunala föreningsstödet är en viktig grund inom kultur, idrott, fritid och friluftsliv.
Kontantstödet bidrar till föreningarnas självständighet utan att kommunen i sina regler och
normer styr verksamheten. Dock ställer kommunen grundkrav som föreningslivet måste
uppfylla för att kunna beviljas stöd. Kultur- och fritidsnämndens främsta mål och vilja är att
barnkonventionen ska utgöra den grund som bidragsnormerna bygger på. För att uppnå detta
mål har handläggare utbildat sig i barnkonventionen och vid behandling av
bidragsansökningar har de gjort barn- och ungdomskonsekvensanalyser. Dessutom har en
utbildningsinsats riktad till idrotten i barnkonventionen genomförts.
Idrott
Idrotten är Sveriges största folkrörelse med fler än 20 000 föreningar anslutna till
Riksidrottsförbundet. Ungefär 90 % av all organiserad barn- och ungdomsverksamhet i
föreningsregi är idrott. Även på lokal nivå, i Örnsköldsviks kommun, är idrotten den klart
största verksamheten för barn och ungdom.
På 1960-talet påbörjades en omfattande utbyggnad av idrottsanläggningar, samtidigt tog
kommunerna över ägande och drift av föreningarnas anläggningar; idrotten skulle ägna sig åt
idrott och kommunerna skulle stå för infrastrukturen. På grund av den kommunalekonomiska
krisen på 1990-talet överlämnades i stor utsträckning ägande och drift tillbaka till
föreningslivet. I Örnsköldsvik påbörjades överlämnandet redan på 1970-talet.
2011 kan vi konstatera att idrottsföreningarna i Örnsköldsviks kommun i mycket stor
utsträckning själva äger sina idrottsanläggningar och att kommunen tillhandahåller ytor i form
av sport- och ishallar, speciella ytor som konstgräs samt badanläggningar.
Samlingslokaler
På 1980-talet gjordes stora investeringar riktat till samlingslokaler. Kommunen och staten
lämnade frikostiga bidrag till nybyggnationer och upprustningar, främst av lokaler på
landsbygden. Utflyttningen från kommunens ytterområden innebär dock att lokaler idag står
oanvända en stor del av året, men det finns fortfarande kvar många lokaler som används till
möten, arrangemang och annat riktat till alla åldersgrupper.
I den översyn av bidragen som gjordes inför de nya normerna, fastslogs att stöd till lokaler
och anläggningar skulle prioriteras mot den bakgrund som beskrivs ovan. Pyramiden nedan
visar på den fördelning av stödet som nämnden ansåg vara realistisk.

Fria medel
Ledarskap

Lokalytor
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70 % av kontantstödet som idag betalas ut till föreningar avser stöd till lokaler och
anläggningar. Detta motsvarar nämndens intentioner i de nya normerna.
Kommunen köper tjänster av föreningslivet för skötsel av kommunala anläggningar och för
verksamhet till en kostnad på ca 10,5 miljoner kronor årligen. Detta motsvarar 40 % av
bidragsbudgeten. Det är viktigt att beakta och fundera över dessa fakta eftersom den reella
budgeten för kontantstöd till föreningslivet är betydligt lägre än vad som framkommer i
budget. En annan viktigt aspekt att fundera över är vad det skulle kosta om kommunen själv
skulle ansvara för skötsel och underhåll. Motsvarar den uppdragsersättning vi ger
föreningslivet för dessa åtaganden den faktiska kostnadsbild som föreningarna har? Eller
ställer våra uppdrag till problem för föreningslivet?
Ungdomsverksamhet
Det framkommer tydligt i de nya normerna att barn och ungdom ska prioriteras. När det gäller
idrotten och övriga ungdomsföreningar så bygger hela normen på att föreningarna kan
redovisa ungdomsverksamhet. För övriga bidrag så bygger normerna på andra faktorer. Trots
detta är det mycket viktigt att påpeka att alla bidrag indirekt har betydelse för barn och
ungdom. Samlingslokalföreningarna bidrar med mötesplatser runt om i vår kommun –
fiskevårdsområdena möjliggör fiske och friluftsliv för alla; kulturföreningarnas arrangemang
når ut till olika åldersgrupper; föreningar som bedriver verksamhet för socialt utsatta personer
eller grupper bidrar i allra hösta grad till ett tryggare och bättre samhälle som alla i
kommunen drar nytta av.
Jämställdhet
I Örnsköldsviks kommun finns det 4 480 pojkar och 3 920 flickor i åldrarna 7–19 år. Detta
innebär att det är 560 fler pojkar än flickor i bidragsberättigad ålder bosatta i kommunen. Det
finns 10 523 barn och ungdomar registrerade som medlemmar i idrotts- och
ungdomsföreningarna, av dessa är 5 760 pojkar (54,7 %) och 4 763 flickor (45,3 %). När det
gäller det totala föreningsstödet till idrotts- och ungdomsföreningar går 56 % av det totala
kontantstödet till pojkar och 44 % går till flickor.
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Kontantstöd
Det kommunala föreningsstödet är en viktig grund inom kultur, idrott, fritid och friluftsliv.
Kontantstödet bidrar till föreningarnas självständighet och ges i huvudsak som
sammankomstbidrag, medlemsbidrag och lokal-/anläggningsbidrag. Nedan följer en kort
beskrivning av de olika bidragskategorierna.
I bifogade bilagor redovisas en mer detaljerad statistisk sammanställning avseende idrottsoch övriga ungdomsföreningar (bilaga 1, sid.10) samt redovisning avseende övriga bidrag
(bilaga 2, sid.22).
Idrottsföreningar
Idrottsföreningarna i kommunen lockar flest antal medlemmar i åldersgruppen 7–20 år. Totalt
antal medlemmar i aktuellt åldersintervall är 9 131 stycken, varav 5 101 pojkar (55,9 %) och
4 030 flickor (44,1 %) . Under 2010 genomfördes 41 363 aktiviteter inom idrotten. Av det
totala kontantstödet till idrotts- och övriga ungdomsföreningar går 14 % till verksamhet och
86 % till anläggningar och lokaler ägda av föreningarna.
Kulturföreningar
När det gäller kulturföreningar så är medlemmarna i många av dessa föreningar äldre än
25 år, vilket innebär att de egentligen inte är bidragsberättigade. Det är dock viktigt att påpeka
att ändamålet för bidragen avser att stimulera till att skapa fler offentliga arrangemang i
kommunen och att flera av dessa arrangemang riktar sig till målgruppen barn och ungdom.
Studieförbund
Studieförbundens verksamhet har stor betydelse för kommunens alla invånare, då
verksamheten är mycket bred och når ut till många. Studieförbunden bidrar också till en
mångfald av kulturarrangemang runt om i vår kommun.
Samlingslokalföreningar
Kommunens samlingslokalföreningar bidrar med mötesplatser i hela kommunen. I de nya
bidragsnormerna ställs hårdare krav på samlingslokalföreningarna att kunna redovisa
nyttjandetillfällen för barn och ungdom. Föreningarna har redovisat 1 455 nyttjandetillfällen
under 2010, därmed kan vi konstatera att det bedrivs stor ungdomsverksamhet i kommunens
samlingslokaler. Dock måste vi nämna att 10 samlingslokalföreningar inte har klarat kravet
när det gäller nyttjandetillfällen. Detta innebär att dessa föreningar inte beviljas bidrag.
Friluftsliv
Kontantstödet till fiskevårdsområden, orienteringsklubbar och friluftsområden bidrar till att
möjliggöra för alla, ung som gammal, att vistas i naturen. Från och med 2010 så erbjuder
fiskevårdsområdena gratis fiske för barn och ungdom. Kontantstödet är i huvudsak
anläggningsstöd men ges också för framställning av kartmaterial.
Pensionärsföreningar
Pensionärsföreningarna samverkar med andra verksamheter och bidrar till aktiviteter för äldre
inom omsorgsverksamheten men även för äldre som bor hemma. Stödet till
pensionärsorganisationerna ges som medlemsbidrag. Kommunen ger också ett lokalbidrag till
PRO-gården i Domsjö. Lokalen används som kansli och möteslokal för
pensionärsföreningarna men från och med 2010 hyrs lokalen även ut till andra föreningar.
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Handikappföreningar
Handikappföreningarna får ett kontantstöd baserat på antalet medlemmar. Dessutom får de
sammankomstbidrag för godkänd ungdomsverksamhet. Handikappföreningar kan också få
särskilt bidrag för utveckling av barn- och ungdomsverksamhet samt för
tillgänglighetsskapande åtgärder. Sex föreningar får lönebidrag för sin kanslipersonal.
Kommunen erbjuder handikappföreningarna lokaler i Föreningarnas Hus. Dessa lokaler
subventioneras av kommunen med 100 %.
En nyhet i den nya bidragsnormen är att idrotts- och kulturföreningar kan få bidrag om de har
en aktiv plan för att integrera ungdomar med funktionsnedsättning i sin verksamhet. Tyvärr
har ingen förening sökt detta bidrag 2010. Vår ambition är att bidraget ska marknadsföras
tydligare under 2011.
Socialt utsatta
Av de 10 föreningar som har sökt bidrag för sin verksamhet riktat till socialt utsatta personer
eller grupper är det 3 stycken som har direkt verksamhet för barn och ungdom. Av dessa har
7 stycken en verksamhet som indirekt har betydelse för barn och ungdom.
Fria medel
För att stimulera verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdom finns möjlighet att
söka Fria medel. Bidraget riktar sig till alla föreningskategorier. År 2010 sökte och beviljades
4 föreningar bidrag. Alla beviljade ansökningar riktade sig till barn och ungdom.
Ledarutbildning
Ett mycket viktigt bidrag är ledarutbildningsbidraget. Bidraget avser att stimulera
ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och därmed utveckla föreningens verksamhet
för barn och ungdom. För att kunna söka bidrag måste föreningen redovisa minst
20 sammankomster eller fler för barn och ungdomar. Totalt har 18 föreningar beviljats bidrag
för ledarutbildning under 2010.
SISU idrottsutbildarna har genom avtal med kommunen åtagit sig att kostnadsfritt erbjuda
idrottsföreningar i kommunen utbildning med starkt fokus på värdegrundsfrågor. Totalt har
55 idrottsföreningar tagit del av det utbildningspaket som SISU tagit fram i samråd med
Föreningsbyrån.
Anläggningar och lokaler
I Örnsköldsviks kommun ägs de flesta lokaler och anläggningar av föreningar. För att
möjliggöra att föreningarna underhåller sina lokaler och anläggningar kan föreningarna söka
upprustnings- och maskinbidrag. Från och med 2010 finns det också möjlighet för
fiskevårdsområden att söka bidrag för sina anläggningar. Uppföljning genom besök och
inventering av det föreningsägda lokalbeståndet sker årligen. Av 23 inkomna ansökningar har
16 beviljats, varav 8 för maskinbidrag, 4 för energibesparande åtgärder och 4 för förbättring
och underhåll.
Föreningsbyrån kan konstatera att upprustningsbehoven ökar vid de föreningsägda lokalerna
och anläggningarna. Några av föreningarna som äger stora idrottsanläggningar har behov av
riktigt stora upprustningar, som exempelvis byte av tak. Den maskinpark som finns hos
föreningarna för skötsel av anläggningarna börjar bli väldigt ålderstigen och det finns ett stort
behov av nya miljövänliga och energieffektiva maskiner för att klara framtida skötsel. Den
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budget som är avsatt för upprustningsbidrag räcker inte till för dessa stora investeringar och
det finns begränsade möjligheter för föreningar att söka bidrag från annat håll för detta
ändamål. Ur säkerhetssynpunkt är det mycket oroande då det vistas många ungdomar i
lokalerna under aktivitetssäsongerna.

Lokalsubventioner
Det ekonomiskt största kommunala föreningsstödet ges som subventioner av lokaler och
idrottsanläggningar. Kommunen subventionerar i snitt mellan 70–80 % av faktisk timkostnad
i de kommunala lokaler och anläggningar som hyrs ut till föreningar. En högre
subventionsnivå ges till barn och ungdomsverksamhet.
Kommunen hyr dessutom upp två externa lokaler som sedan används av föreningar. Dessa två
lokaler är Folkan och Thuleteatern. Föreningarnas Hus, som är beläget i en bostadsrätt ägd av
kommunen, nyttjas hyresfritt av kommunens handikapporganisationer.
Nyttjandegraden i de lokaler och anläggningar som hyrs ut är mycket hög under
vardagskvällar och helger. I de centrala delarna av kommunen råder det stor brist på attraktiva
tider för föreningar medan det i utkanterna av kommunen finns gott om tider. Problemet på de
mindre orterna är att de sporthallar som finns inte är fullstora vilket innebär att de tider som
finns lediga inte passar för utövande av alla idrotter och därför inte heller är attraktiva för
föreningarna att hyra. Under 2010 har beslut fattats att vissa hallar i centralorten ska erbjudas
för specifika idrotter med syfte att skapa bättre förutsättningar för idrotterna. Kommunens
ekonomi möjliggör dock inte att skapa förutsättningar för samtliga idrotter i alla hallar.

Uppdragsersättningar
Varje år köper kommunen tjänster av föreningslivet till en kostnad om ca 10,5 miljoner
kronor. Detta motsvarar 40 % av bidragsbudgeten. Kommunen har tecknat uppdragsavtal med
ett antal föreningar för drift och skötsel av kommunala anläggningar. Ett
överenskommelseavtal avseende verksamhet har tecknats med Folkets Park under 2010.
Kommunen köper även tid (450 tim/år) i Fjällräven Center för skolans räkning men också för
allmänheten och föreningslivet. Kommunen har även uppdragsavtal med kulturföreningar.
Vatten och bad
På 10 kommunala badplatser har det varit simskolor under sommaren. Dessa simskolor drivs
av föreningar på uppdrag från kommunen. Kommunen har 20 egna badplatser som genom
avtal sköts av föreningar. Örnsköldsviks kommun har tagit fram ett handlingsprogram för
trygghet och säkerhet, där ett verksamhetsområde är vattensäkerhet. Vattensäkerheten ingår
därför som en viktig del i föreningarnas skötselåtaganden. Som enda kommun i länet har
Örnsköldsvik en handlingsplan för att motverka drunkningstillbud och olyckor.
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Övrigt stöd
Förutom kontantstöd och lokalsubventioner har förvaltningen under 2010 arbetat för att stödja
föreningslivet genom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningsbyrån – ett nummer in: 0660-882 15
kulturdialog i syfte att arbeta fram en kulturstrategi
utredning om is-ytor i samverkan med representanter från hockeyn, konståkningen
samt andra kommunala förvaltningar
utredning om fotbollen i Örnsköldsvik
undersökning riktad till idrotten: ”Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell
läggning” (uppdraget utfördes av RFSL)
överenskommelse kring idrottshallar och kvalitet på utrustning, m.m.
utbildning av utbildare inom SISU om barnkonventionen (uppdraget utfördes av
Rädda Barnen)
avtal med SISU om innehåll i ledarutbildningar med fokus på värdegrundsfrågor
översyn av avtal
ungdomsdialog
stöd att starta nya föreningar
allmän information
enkätundersökningar – kvalitet och bemötande
dialogmöten med olika föreningskategorier
utveckling av InterBook och våra hemsidor
uppföljning och revision av bidragsansökningar
deltagande i SKLs nätverk om det ”Civila samhället och Överenskommelsen”
deltagande i IVK – styrgrupp
samarrangemang mellan Fritid Umeå och Kultur- och fritid Örnsköldsvik angående
Umeå – kulturhuvudstad 2014; offentligt möte i Örnsköldsvik för föreningar i
Örnsköldsvik och Umeå.
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(Bilaga 1)

Föreningar med ungdomsverksamhet
Den här bilagan redovisar statistik över bidrag som enligt norm har betalats ut till föreningar
med ungdomsverksamhet, idrotts- och övriga ungdomsföreningar till och med 31/12 2010.
Här redovisas även statistik om kontantbidrag och medlemsantal inom kommunens olika
statistikområden.

Medlemmar
I kommunen finns 8 422 ungdomar som är 7–19 år och 2 892 som är 20–24 år. Det finns
10 523 ungdomar i åldrarna 7–24 år registrerade som medlem i en förening som får bidrag för
sin ungdomsverksamhet.
Föreningskategori
Idrottsförening
Övrig ungd.förening
Totalt

Totalt antal medl
9 131
1 392
10 523

Pojkar
5 101
659
5 760

Flickor
4 030
733
4 763

Utfall av kontantstöd för idrottsföreningar samt övriga ungdomsföreningar
Bidragsarter
Idrottsföreningar: sammankomstbidrag, lokalbidrag (hyrd), anläggningsbidrag
Övriga ungdomsföreningar: medlemsbidrag, sammankomstbidrag.

Statistikområde

Föreningstyp

Utfall/inv

011/Örnsköldsvik

Idrott
Övrig ungd
Idrott
Övrig ungd
Idrott
Övrig ungd
Idrott
Övrig ungd
Idrott
Övrig ungd

94:4:87:2:150:9:111:1:251:5:-

012/Nätra
013/Anundsjö
014/Björna
015/Grundsunda

Utfall/medl Tot bidrag
pojkar
657:1 718 048:183:71 736:492:456 084:220:15 180:498:420 312:220:26 400:508:111 252:220:1 540:1 911:951 678:220:15 620:3 787 850:(56 %)

Tot bidrag
flickor
1 443 870:94 428:274 536:7 040:361 548:24 640:132 588:1 760:552 279:13 860:2 906 549:(44 %)

Av det totala kontantstödet utgör:
5 789 887:904 512:638 295:266 217:-

stöd till anläggningar (86 %)
stöd för verksamhet (14 %)
idrott (69:-/medlem)
övriga ungdomsföreningar (191:-/medlem)
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Centrum – statistikområde 011
(centralorten Örnsköldsvik, Själevad, Domsjö, Gullänget, Högland, Arnäs, Järved, Bonäset)
Totalt antal invånare:
33 400 st
Totalt antal ungdomar 7–19 år:
5 051 st
Totalt antal ungdomar 20–24 år:
2 023 st
________________________________________________________________

Idrottsföreningar
Totalt antal idrottsföreningar:
Totalt antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:

Bidragsart
Sammankomstbidrag
Lokalbidrag (hyrd)
Anläggningsbidrag
Totalt

32 st
4 809 st
2 613 st
2 196 st

Antal föreningar
28
8
20

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–19 år:

Utbetalt bidrag
483 300:80 942:2 597 611:3 161 853:-

94:625:657:-

Följande idrottsföreningar har fått bidrag
Förening
Arnäs IF
BK Nolia
City Bangolfklubb
Domsjö IF
Hägglunds IoFK
IF Friska Viljor
Friska Viljor Alpina
Friska Viljor fotboll
Järveds IF
MoDo Hockey
Moälvens Kanotklubb
Nola Motion
OK Nolaskogsarna
Skogslöparna
Svedjeholmens IF
Vårby IK
ÖASS

Sammankomstbidrag
44 310:1 215:720:24 810:39 345:810:10 635:15 000:36 855:900:-

Lokalbidrag

Anläggning
54 000:-

15 000:326:11 670:-

8 115:166 220:210 600:170 770:220 000:-

5 396:129 540:304 378:6 000:-

Medlemmar
pojkar/flickor
209/185
16/9
12/12
182/203
287/198
17/8
91/34
126/9
287/103
12/18

4 515:14 745:12 090:16 590:1 635:13 755:-

34 895:324 496:129 675:12 550:-

34/30
59/51
155/10
28/29
42/53
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Ö-viks Curlingklubb
Örnsköldsviks gymnastikklubb
ÖKK
ÖTK
ÖOR
ÖSK Hockeyklubb
IF Vingarna
MoDo fotboll
Fäktklubben Scaramouche
BK Örnen
Goju Ryu Karate
ÖMK
Själevad skidor
Själevads IK
Örnsköldsviks innebandy
Totalt

1 695:35 115:39 600:26 955:18 300:20 220:5 205:12 780:5 355:15 900:5 745:-

270 197:314 750:15 000:15 000:-

4 250:23 485:49 660:50 000:4 215:123 850:-

17 445:45 570:483 300:-

80 942:-

2 597 611:-

3/8
0/78
19/94
89/60
9/300
194/9
49/46
131/180
24/4
147/119
38/26
38/12
97/106
218/202
2 613/2 196

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
2 613 pojkar x 657:- = 1 718 048:-

2 196 flickor x 657:- = 1 443 870:-

________________________________________________________________
Föreningar med kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet
Totalt antal föreningar:
Antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar 7–19 år:
Flickor 7–19 år:
Antal medlemmar 20–24 år:
Pojkar 20–25 år:
Flickor 20–25 år:
Bidragsart
Medlemsbidrag
Sammankomstbidrag
Lokalbidrag (hyrd)
Totalt

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–24 år:
Medlem 7–24 år:

17 st
880 st
384 st
496 st
28 st
8 st
20 st
Antal föreningar
11
6
1

Utbetalt bidrag
147 680:13 665:5 107:166 452:-

4:23:183:-
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Följande ungdomsföreningar har fått bidrag
Förening

Medlemsbidrag

Alfredshem/Sundåsens Scoutkår
Dataföreningen Athena
Friluftsfrämjandet Örnsköldsvik
Hanabäck Vi Unga
Lycka o Välgång 1297
MUF Örnsköldsvik
SALT Domsjö
Scoutkåren Örnen
UNF Anskotin Ozena
Rockringen
Örnsköldsviks Drilltrupp
Barnkammarkören
Barnkören Sånglust
Feminalen
Killkören
Danscentrum
SFK Storfiskarna
Totalt

6 820:9 240:71 060:3 740:2 200:8 200:6 820:5 720:16 060:11 440:6 380:-

147 680:-

Sammankomst

1 770:1 380:1 515:1 020:7 560:420:13 665:-

Lokal

5 107:5 107:-

Medlemmar
pojkar/flickor
6/25
31/11
157/166
13/4
6/6
8/5
17/13
11/15
22/46
28/41
0/29
0/29
1/69
0/23
40/0
3/132
49/2
392/516

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
392 pojkar x 220:- = 71 736:-

516 flickor x 220:- = 94 428:-
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Nätra – statistikområde 012
(Köpmanholmen, Bjästa, Överhörnäs, Sidensjö, Skorped)

Totalt antal invånare:
8 345 st
Totalt antal ungdomar 7–19 år:
1 284 st
Totalt antal ungdomar 20–24 år:
320 st
_______________________________________________________________________

Idrottsföreningar
Totalt antal idrottsföreningar:
Totalt antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:
Bidragsart
Sammankomstbidrag
Anläggningsbidrag
Totalt

16 st
1 485 st
927 st
558 st

Antal föreningar
14
13

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–19 år:

Utbetalt bidrag
77 400:653 433:7 30 833:-

87:569:492:-

Följande idrottsföreningar har fått bidrag
Förening
Bjästa Alpina Klubb
Bjästa Ju-Jutsu Kai
Bjästaområdets Samhällsförening
Gerdals Samhällsförening
Gerdals VSK
Köpmanholmen/Bjästa IF
Kömanholmens skolidrottsförening
Moälven/Modo Skytteförening
Näske Idrotts- och föräldraförening
Nätra GIF
Nätra IBK
Nätra Jaktskytteklubb
Nätra Skidklubb
Sidensjö IK
Sidensjöskolans IF
Överhörnäs Sportklubb
Totalt

Sammankomstbidrag
1 350:3 615:-

3 525:35 565:6 120:720:750:8 115:6 825:525:2 610:4 905:1 890:885:77 400:-

Anläggning
156 892:39 255:5 100:6 310:7 700:96 390:3 400:10 040:79 330:62 779:36 221:90 465:59 560:653 433:-

Medlemmar
pojkar/flickor
18/29
21/15
37/28
11/15
264/103
97/85
18/6
17/13
67/57
110/34
69/18
15/10
126/89
35/30
22/26
927/558

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
927 pojkar x 492:- = 456 084:-

558 flickor x 492:- = 274 536:-
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Föreningar med kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet
Totalt antal föreningar:
Antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:
Antal medlemmar 20–24 år:
Pojkar:
Flickor:
Medlemsbidrag:

3 st
94st
64 st
30 st
7 st
5 st
2 st
22 220:-

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–24 år:

2:17:220:-

Följande föreningar har fått bidrag
Förening

Medlemsbidrag

EFS Haffsta
UNF Drömme 1112
Unga Segrar 1112
Totalt

11 220:4 840:6 160:22 220:-

Medlemmar
pojkar/flickor
34/17
17/5
18/10
69/32

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
69 pojkar x 220:- = 15 180:-

32 flickor x 220:- = 7 040:-
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Anundsjö – statistikområde 013
(Moliden, Gottne, Mellansel, Bredbyn, Solberg)

Totalt antal invånare:
Totalt antal ungdomar 7–19 år:
Totalt antal ungdomar 20–24 år:

5 187 st
780 st
226 st

Idrottsföreningar
Totalt antal idrottsföreningar:
Totalt antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:
Bidragsart
Sammankomstbidrag
Lokalbidrag (hyrd)
Anläggningsbidrag
Totalt

12 st
1 570 st
844 st
726 st

Antal föreningar
11
2
11
13

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–19 år:

Utbetalt bidrag
58 845:4 507:718 815:782 167:-

150:1002:498:-

Följande föreningar har fått bidrag
Förening
Anundsjö IF
Bredbyns Gymnastik
Gottne IF
Hädanbergs IF
Kubbe-Norrflärke IF
Mellansels IF
Molidens IK
Myckelgensjö IF
Skorped SK
Solbergs IF
Ö-viks Shotokan
karate
Rödvtn Turist/fritid
Storborgaren BGF
Totalt

Sammankomstbidrag
20 895:1 260:7 485:420:3 870:6 660:6 900:1 575:1 200:720:7 860:-

58 845:-

Lokalbidrag

Anläggning
159 870:-

307:-

94 445:1 750:41 300:155 480:106 850:38 747:52 388:52 335:-

4 507:-

10 150:5 500:718 815:-

4 200:-

Medlemmar
pojkar/flickor
324/207
19/55
50/44
38/21
99/78
97/75
91/103
24/29
39/57
19/17
27/22

17/18
844/726

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
844 pojkar x 498:- = 420 312:-

726 flickor x 498:- = 361 548:-
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Föreningar med kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet
Totalt antal föreningar:

5 st

Antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:

232 st
119 st
111 st

Antal medlemmar 20–24 år:
Pojkar:
Flickor:

2 st
1 st
1 st

Medlemsbidrag:

51 480:-

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–24 år:

9:66:220:-

Följande föreningar har fått bidrag
Förening

Medlemsbidrag

EFS Gottne
EFS Mellansel
EFS Sörflärke
Filadelfia Gottne/Mellansel
Skorpeds Baptist U-råd
Totalt

17 160:5 280:4 840:9 900:14 300:51 480:-

Medlemmar
pojkar/flickor
39/39
12/10
14/10
30/15
28/37
120/112

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
120 pojkar x 220:- = 26 400:-

112 flickor x 220:- = 24 640:-
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Björna – statistikområde 014
(Björna, Långviksmon, Trehörningsjö)

Totalt antal invånare:
Totalt antal ungdomar 7–19 år:
Totalt antal ungdomar 20–24 år:

2 193 st
348 st
99 st

Idrottsföreningar
Totalt antal idrottsföreningar:
Totalt antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:
Bidragsart
Sammankomstbidrag
Lokalbidrag (hyrd)
Anläggningsbidrag
Totalt

7 st
480 st
219 st
261 st

Antal föreningar
5
1
7

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–19 år:

Utbetalt bidrag
11 655:360:232 057:244 072:-

111:701:508:-

Följande idrottsföreningar har fått bidrag
Förening
Björna IF
Gideå/Långviksmon jakt
Hemlings Intresseförening
Långviksmons idrotts o intr
Nylidens Intresseförening
Svedje IF
Trehörningsjö IF
Totalt

Sammankomstbidrag
3 795:330:-

Lokal

360:-

5 070:1 035:1 425:11 655:-

360:-

Anläggning
93 705:1 057:1 000:54 910:2 750:28 300:50 335:232 057:-

Medlemmar
pojkar/flickor
58/81
8/13
19/30
80/72
13/14
17/16
24/35
219/261

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
219 pojkar x 508:- = 111 252:-

261 flickor x 508:- = 132 588:-
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Föreningar med kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet
Totalt antal föreningar:

1 st (SMU –UK Hemling)

Antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:
Antal medlemmar 20–24 år:
Medlemsbidrag:

15 st
7 st
8 st
0 st
3 300:-

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–24 år:

1:7:220:-

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
7 pojkar x 220:- = 1 540:-

8 flickor x 220:- = 1 760:-
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Grundsunda – statistikområde 015
(Husum, Gideå, Banafjäl, Idbyn)

Totalt antal invånare:
Totalt antal ungdomar 7–19 år:
Totalt antal ungdomar 20–24 år:

5 983 st
958 st
224 st

Idrottsföreningar
Totalt antal idrottsföreningar:
Totalt antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:
Bidragsart
Sammankomstbidrag
Lokalbidrag (hyrd)
Anläggningsbidrag
Totalt

9 st
787 st
498 st
289 st

Antal föreningar
5 st
2 st
8 st
9 st

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–19 år:

Utbetalt bidrag
7 095:12 090:1 484 965:1 504 150:-

251:1 570:1 911:-

Följande idrottsföreningar har fått bidrag
Förening
Banafjäls IF
Cubarinkens Intressef
Dombäcksmarks isbanek.
Flärke IF
Gideå IK
Husums IF Alliansförening
Husumskolans IF
Svedje IF
Ö-viks golfklubb Puttom

Totalt

Sammankomstbidrag
315:-

Lokalbidrag

1 905:2 700:-

9 120:2 970:-

1 140:1 035:-

7 095:-

Anläggning
24 485:10 600:3 040:21 760:74 280:1 275 000:28 300:47 500:-

12 090:-

1 484 965:-

Medlemmar
pojkar/flickor
52/45

57/44
52/66
63/31
17/16
257/87

498/289

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
498 pojkar x 1 911:- = 951 678:-

289 flickor x 1 911:- = 552 279:-
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Föreningar med kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet
Totalt antal föreningar:

3 st

Antal medlemmar 7–19 år:
Pojkar:
Flickor:
Antal medlemmar 20–24 år:

134 st
71 st
63 st
0 st

Medlemsbidrag:

30 140:-

Utfall
Per invånare:
Ungdom 7–19 år:
Medlem 7–24 år:

5:25:220:-

Följande föreningar har fått bidrag
Förening

Medlemsbidrag

Idbyns Vi Unga
Nordens Stjärna 616 JUN
Unga Örnar Husum
Totalt

13 860:3 080:13 200:30 140:-

Medlemmar
pojkar/flickor
37/26
2/12
32/25
71/63

Bidrag fördelat på pojkar och flickor:
71 pojkar x 220:- = 15 620:-

63 flickor x 220:- = 13 860:-
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(Bilaga 2)

Övriga bidrag
Ledarutbildningsbidrag
Totalt bidrag:

145 784:-

Idrott
Förening

Bidrag

Domsjö IF
Husums IF Brottning
Friskis o Svettis
KB -65
Moälvens IBK
Sidensjö IK
Ång skolidrottsförbund
ÖGK
ÖMK
Övik golfklubb Puttom
ÖOR

10 000:5 000:5 000:10 000:1 600:6 000:54 600:1 280:3 628:2 100:2 576:-

Totalt

101 784:-

Kommentar

Här ingår ett flertal skolidrottsföreningar

Övriga ungdomsförening ar
Förening

Bidrag

Alfredhem/Sundåsen Scout
Barnkammarkören
Feminalen
Friluftsfrämjandet
Musikhuset
Rockringen
Drilltruppen

2 000:5 000:5 000:9 000:10 000:5 000:5 000:-

Totalt

41 000:-

Kommentar

Fria medel – förening
Förening
Gullviks Havskultur
Kollektiva Armen
Kubbe-Norrflärke IF
Pingstförsamlingen

Bidrag
5 000:5 000:5 000:1 600:-

Totalt

16 600:-

Kommentar
Barncirkus
Familjearrangemang för invandrare
Styrketräning för ungdomar
”Drop in” Bjästaskolans gym fredagskvällar
för ungdomar
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Utfall av kontantstöd - kulturföreningar, hembygdsföreningar,
studieförbund samt samlingslokalföreningar
Statistikområde 011-015

Föreningstyp

Utfall/inv Utfall/medl

Kulturföreningar
Hembygdsföreningar
Studieförbund
Samlingslokal
Totalt

23:3:48:27:-

773:44:278:-

Totalt
bidrag
män
469 984:101 112:1 251 500:553 498:2 376 094:-

Totalt
bidrag
kvinnor
656 277:101 772:1 251 500:565 452:2 575 001:-

Totalt
bidrag
ungdomar
171 631:1 760:197 000:393 926:764 317:(ca 14 %)

Utfall av kontantstöd – handikappföreningar, pensionärsföreningar,
föreningar med verksamhet för socialt utsatta personer eller grupper
Statistikområde 011-015

Föreningstyp
Handikapp
Pensionär
Sociala

Utfall/inv
5:2:14:-

Utfall/medlem
32:17:-

Utfall av kontantstöd – övriga bidragsarter
Statistikområde 011 - 015
Bidragsart
Ledarutbildning
Bad*
Upprustning förening
Orienteringskartor
Fiske
Upprustning friluft
Fritidsgårdsbidrag*
Upprustning hembygd
Uppdragsavtal idrott*
Uppdragsavtal friluft*
Uppdragsavtal verksamhet*

Utfall/inv
6:3:9:2:3:1:10:1:128:10:39:-

* Verksamhet, skötsel och drift av kommunala anläggningar, samt tid i Fjällräven Center.
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