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Fastställande av 2019 års nivåer för kommunalt
lokalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska årligen, i enlighet med beslut den 4
juni 2015 om nya och reviderade bidragsformer för föreningar och
andra aktörer, fastställa ersättningsbeloppen för kommunalt lokalt
aktivitetsstöd (LOK-stöd) och lokalkompensationsbidrag.
Ersättningsbeloppen för bidragsformerna LOK-stöd och
lokalkompensationsbidrag ska följa KPI:s procentuella förändring
per den 31 oktober. Oktober månads KPI fastställs slutgiltigt den 13
november 2019 och kommer att presenteras vid nämndens
sammanträde den 14 november 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ersättningsbeloppen för
2020 ska vara xx kronor per deltagartillfälle för LOK-stödet och xx
kronor per sammankomst för lokalkompensationsbidraget.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober
2019 (denna skrivelse)
Statistiska centralbyråns konsumentprisindex 1980=100 (KPI) den
14 november 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 66

Barnets bästa
LOK-stöd och lokalkompensationsbidrag är viktiga ekonomiska
grundstöd till bidragsberättigade föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. Den demokratiska föreningsformens och det
ideella ledarskapets syfte är en verksamhet, som bygger på ungas
delaktighet och inflytande i en för barnet trygg och säker miljö.

Ärendet
I samband med beslut den 4 juni 2015 om nya och reviderade
bidragsformer till föreningar och andra aktörer beslutade kultur- och
fritidsnämnden att ersättningsbeloppen för LOK-stödet och
lokalkompensationsbidraget årligen ska fastställas av nämnden.
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LOK-stödets och lokalkompensationsbidragets ersättningsbelopp
2019 var 13,47 kronor per deltagartillfälle respektive 229 kronor
per sammankomst.
Lokalkompensationsbidragets budget 2019 på 3 000 tkr fördelades
till 41 föreningar som sammanlagt redovisade 16 599
sammankomster. Ansökningarna om lokalkompensationsbidrag var
något fler jämfört med föregående år. Därför blev utfallet 3 137 836
kronor, alltså 137 836 kr mer än budgeterat.
LOK-stödets budget på 10 100 tkr fördelades till 104 föreningar som
sammanlagt redovisade 754 310 deltagartillfällen. Registrerade
deltagartillfällen beträffande LOK-stödet var något fler jämfört med
föregående år. Därför blev utfallet 10 174 976 kronor, alltså 74 976
kronor mer än budgeterat.
Ersättningsbeloppen för bidragsformerna LOK-stöd och
lokalkompensationsbidrag ska följa KPI:s procentuella förändring
per den 31 oktober. Oktober månads KPI fastställs slutgiltigt den 13
november 2019 och kommer att presenteras vid nämndens
sammanträde den 14 november 2019.
Förslag till förändring från år 2021
För att kunna se hur mycket ersättningsbeloppet ska höjas med
tidigare under året, föreslås höjningen framöver baseras på
prisbasbeloppet, istället för på KPI. ”Prisbasbeloppet räknas fram
genom att bastalet 36 396 multipliceras med det jämförelsetal, som
anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det
år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det
framräknade prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal
kronor.” (Socialförsäkringsbalken 2 kap. § 7)
Detta bedöms komma att underlätta handläggning och budgetarbete.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

för år 2020 fastställa ersättningsbeloppet för LOK-stödet till xx
kronor per deltagartillfälle och för lokalkompensationsbidraget
till xx kronor per sammankomst

att

från och med 2021 skall LOK-stödets och
lokalkompensationens ersättningsbelopp räknas upp i enlighet
med innevarande års prisbasbelopp

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

