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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden den 21 maj 2019 § 40
Kultur- och fritidsnämndens den 12 april 2022 § 20
Den 31 december 2025
Kultur- och fritidschefen

Folkhälsobidrag till seniorföreningar i Upplands Väsby kommun
Syfte
Bidraget ges till seniorföreningar som genomför aktiviteter eller projekt i syfte att främja
meningsfull, aktiv och hälsosam livsstil hos kommunens seniorer.
Vilka kan söka?
Seniorföreningar som är verksamma i Upplands Väsby kommun och registrerade i kommunens
föreningsregister som seniorförening.
För vad kan man söka?
Seniorföreningarna kan ansöka om bidrag för aktiviteter eller projekt som genom kultur, idrott
eller annan fritidsverksamhet bidrar till ökad folkhälsa hos seniorer.
Ansökan
Senast 31 augusti ska ansökan registreras i bidragssystemet FRI. Se information på hemsidan.
Ansökan ska beskriva de aktiviteter eller projekt föreningen planerar att genomföra kommande
år för att stimulera folkhälsan hos seniorer i kommunen. Ansökan ska även innehålla budget för
aktiviteter eller projekt där det framgår hur stort bidrag föreningen ansöker om.
Till ansökan ska bifogas, från senaste årsmöte:




Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Bokslut

Till ansökan ska även bifogas:




Totala antalet medlemmar i föreningen
Totala antalet planerade folkhälsofrämjande aktiviteter kommande år
Antalet seniorer (både medlemmar och icke medlemmar i föreningen) som bedöms delta
i föreningens olika folkhälsofrämjande aktiviteter

Bidragets storlek
Den totala bidragsbudgeten att fördela till föreningarna är 120 000 kr. Storleken på bidraget till
respektive förening bedöms utifrån följande:




antalet medlemmar i föreningen
antalet planerade folkhälsofrämjande aktiviteter kommande år
antalet seniorer (både medlemmar och icke medlemmar i föreningen) som bedöms delta i
föreningens olika folkhälsofrämjande aktiviteter

En förening måste inte ha registrerade medlemmar för att beviljas bidrag. I dessa fall utgår
bidrag utifrån en bedömning av punkt två och tre ovan.
I ansökan ska föreningen uppge ovan efterfrågade uppgifter.
Beslut
Beslut fattas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober. Besked till förening lämnas
veckan efter att beslutet är fattat.

Utbetalning
Beviljat bidrag betalas ut i november månad till angivet konto.
Redovisning
Föreningen redovisar hur bidraget använts samt hur det har stimulerat folkhälsan hos seniorer i
kommunen senast november året efter beviljat bidrag. Redovisningen laddas upp i
föreningsregistret.

