
Nedan finns tre olika exempel på hur en budget kan se ut.  
Vid upprättande av en budget som skall skickas till oss, är det viktigt att den totala kostnaden för 

”projektet” framgår och att den är nerbruten i små poster, samt det tydligt går att läsa ut vad varje 

kostnadspost avser, och för hur många barn/ungdomar det gäller. 

 

EXEMPEL 1: Budget för särskolans skolresa i juni 20XX 

Kostnader 

Bussresa för 20 elever och 10 medföljande vuxna 6 000 kr 

Entréavgifter och aktiviteter för 20 elever 5 000 kr 

Entréavgifter för 10 medföljande vuxna 1 000 kr 

Övernattning på vandrarhem 1 natt för 20 eleverna och 10 medföljande vuxna 7 500 kr 

Mat/Fika och restaurangbesök för 10 elever och 20 medföljande vuxna 10 000 kr 

Ersättning till 10 medföljande vuxna/lärare 0 kr 

Summa kostnader 29 500 kr 

Bidrag söks för att täcka kostnaderna för bussresa och övernattning på vandrarhem. 

 

EXEMPEL 2: Budget för en veckas sommarkollo för 40 barn/ungdomar under sommaren 20XX 

Utgifter 

Hyra av lägergård för upp till 50 personer 12 000 kr 

Inköp av matvaror för 40 barn och 7 ledare 32 000 kr 

Aktiviteter (kanotpaddling, bowling, ponnyridning m.m.)  6 000 kr 

Ersättning/Lön till 7 ledare/hjälpledare  45 000 kr 

Summa utgifter 95 000 kr 

Intäkter 

Återstående medel från förra årets sommarkollo 2 500 kr 

Lägeravgift (1 500 kr/barn) 60 000 kr 

Redan beslutade bidrag från kommun/ förening/stiftelse eller liknande 20 000 kr 

Summa intäkter 82 500 kr 

Bidrag söks för att täcka underskottet om 12 500 kr. 

 

EXEMPEL 3: Budget för en veckas familjeläger för 20 familjer med barn med diagnosen ……. i juli 20XX 

Kostnader 

Hyra av kursgård 60 000 kr 

Inköp av mat för ca 100 personer 90 000 kr 

Aktiviteter för barn med särskilda behov och medföljande syskon 15 000 kr 

Arvoden till föreläsare som föreläser och utbildar föräldrar och äldre syskon 40 000 kr 

Lön/Ersättning till assistenter och barnskötare 125 000 kr 

Summa kostnader 330 000 kr 

Familjelägret finansieras huvudsakligen genom den deltagaravgift som varje familj betalar. Genom 

eventuellt bidrag till finansieringen av familjelägret kan familjernas deltagaravgifter sänkas och 

förhoppningsvis kan då fler/alla delta som önskar göra det. 


