
Styrdokument 

 
Datum: 

2022-07-26 

Diarienummer: 

KFN/2021:70 

Riktlinjer för föreningsdriven öppen fritidsverksamhet för barn och 
unga 7-16 år – uppdaterade augusti 2022 

Kategori Styrdokumentsuppgifter 

Nivå Kultur- och fritidsnämnden 

Antagen Kultur- och fritidsnämnden den 7 december 2021 

Reviderad Den 3 Augusti 2022 

Ikraftträdande Den 1 januari 2022 

Giltig till och med Den 31 december 2022 

Ansvarig ägare Kultur- och fritidschef 

 



Syfte 

Upplands Väsby kommun vill bidra till en ökad mångfald av aktiviteter för kommunens barn 

och unga i nära samarbete med föreningslivet. Kommunens föreningar kan nå barn och unga 

som kanske inte har möjlighet eller vill gå till en fritidsgård. Ett utökat samarbete med 

föreningslivet bidrar till fler meningsfulla fritidsaktiviteter för fler av kommunens barn och 

unga, vilket på lång sikt främjar folkhälsan. 

Med öppen fritidsverksamhet avses aktiviteter efter skoltid för kommunens barn och unga i 

grundskoleålder 7-16 år. De föreningsdrivna fritidsaktiviteterna kan ha nära koppling till 

föreningens övriga verksamhet men bidrag kan ej sökas för föreningens ordinarie verksamhet 

för dess medlemmar. Fokus i fritidsverksamheten ska ligga på aktiviteter som främjar 

folkhälsan, med särskild vikt på psykisk hälsa och ökad fysisk aktivitet. Bidraget kan med 

fördel användas för att erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter, alternativt till reducerad kostnad 

för besökarna.  

Kriterier för att kunna beviljas stöd 

Den föreningsdrivna verksamheten ska bedrivas i Upplands Väsby och vara öppen även för 

barn och unga som inte är medlemmar* i föreningen. *Med undantag för verksamhet där 

medlemskap i föreningen krävs för att nödvändiga försäkringar ska gälla.  

 Verksamheten ska vara frivillig för besökarna och utan krav på prestation.  

 Verksamheten ska vara ledarledd. 

 Verksamheten ska präglas av ett positivt och välkomnande klimat som är fritt från 

mobbning och trakasserier.  

Ansökan 

Bidragsansökan görs via kommunens bidragssystem ApN senast i maj* 2022. 

*Ansökningsperioden är förlängd till och med 31 augusti 2022. 

Bidrag kan sökas av ideella idrotts- och fritidsföreningar med barn och ungdomsverksamhet 

som är godkända som bidragsberättigade föreningar enligt kultur- och fritidsnämndens 

riktlinjer. 

Till ansökan ska en verksamhetsplan med budget bifogas, den ska beskriva hur 

fritidsverksamheten kan bedrivas med fokus psykisk hälsa och ökad fysisk aktivitet samt hur 

medlen skulle nyttjas.   

Till ansökan ska även en aktuell ansvarsförsäkring bifogas. Föreningen måste själv ha en 

försäkring för deltagarna i denna typ av verksamhet.     

Bidragets storlek 

Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget för 2022 ett utrymme på 250 000 kr för 

föreningsdriven öppen fritidsverksamhet. Bidragets storlek till respektive förening beror på de 

ansökningar som kommer in. Alla ansökningar som kommer in bedöms utifrån beslutade 

riktlinjer. 



Kultur- och fritidsnämndens prioriteringar 

När beslut om fördelning av bidraget görs kommer följande prioriteringar att göras:  

 Ansökningar där föreningen avser att organisera fritidsverksamheten så att besökare 

ges möjlighet att påverka och ta ansvar för planering, innehåll och genomförande av 

aktiviteter.  

 Ansökningar där föreningen avser att samverka med andra föreningar och aktörer för 

att kunna nå en bredare målgrupp. 

 Ansökningar där föreningen avser att erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter, eller 

aktiviteter till en reducerad kostnad för besökarna. 

Bidragsutbetalning och verksamhetsperiod  

Beviljade bidrag betalas ut under hösten 2022 och gäller för fritidsverksamhet under 

höstterminen 2022 och vårterminen 2023.   

Överenskommelse vid beviljande av bidrag 

För att föreningen slutgiltigt ska beviljas sin ansökan om bidrag för föreningsdriven öppen 

fritidsverksamhet ska föreningen och kultur- och fritidsnämnden ingå en överenskommelse. I 

överenskommelsen ska omfattning på verksamhet, målgrupper, planerat öppethållande, mål 

och uppföljning framgå. 

I uppföljningen ska antal öppettimmar och aktiviteter, antal besökare (tjejer respektive killar) 

och ledare samt ekonomi redovisas. Föreningen ska även redovisa hur de har arbetat med 

fokusområdena psykiska hälsa och ökad fysisk aktivitet.   

 


