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KS/2021:346
Ansvarig ägare: Biträdande kommundirektör

Föreningslivets funktion
Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt och
levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Ett sätt att göra
det är genom samverkan med civilsamhället. Föreningslivet som är en del av civilsamhället
fyller därför en viktig funktion.
Upplands Väsby kommun vill stimulera till ett aktivt föreningsliv och stödja föreningar eller
sammanslutningar av föreningar som på demokratisk grund är verksamma i kommunen. Bidrag
kan även betalas ut till föreningar inom länet som bedriver verksamhet för boende inom
Upplands Väsby kommun.
Typer av förening
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till föreningar med inriktning:




Personer med funktionsnedsättning
Frivilligorganisation
Intresseorganisation

Generella bidragsregler
Föreningsregister

Alla föreningar som söker ska vara registrerade i kommunens föreningsregister. Föreningen
ansvarar själv över att löpande gå in och uppdatera informationen samt kontaktuppgifter. Det är
ett krav att föreningen ska ha uppdaterat och godkänt uppgifterna innan bidragen beviljas.
Organisationerna ska ha ett organisationsnummer och ett plus- bankgiro eller ett bankkonto i
föreningens namn.
Avgränsning




Bidrag ges inte till affärsdrivande verksamhet.
Ekonomiska föreningar godkänns i princip inte för bidrag.

Ansökningsförfarande

Alla bidrag söks i första hand via gemensamt IT-system för föreningsbidrag. Men även
ansökningar och kompletteringar som inkommer på annat sedvanligt sätt kommer att handläggas.

Befintlig förening

Till alla bidragsansökningar ska följande dokument laddas upp från senaste årsmötet:
 Årsmötesprotokoll
 Revisionsberättelse
 Verksamhetsberättelse
 Verksamhetsplan
 Ekonomisk berättelse
 Redovisning av föregående års bidrag



Ansökan stänger kl 24.00 sista ansökningsdagen

Ny förening

För ny förening gäller att stadgar och formellt beslut om att föreningen bildats ska finnas. Dessa
ska bifogas ansökan.
För sent inkommen ansökan

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. För 100 % av godkänt bidrag ska ansökan
samt efterfrågade dokument vara inne senast sista ansökningsdatum. Föreningar som
kompletterar ansökan med efterfrågade dokument inom sju dagar efter ansökningsdatumet, får
endast 70 % av godkänt bidrag. Bidragskompletteringar som görs senare än sju dagar efter
ansökningsdatumet godkänts inte.
Uppföljning och granskning av verksamhet

Förening som beviljas kommunalt bidrag är skyldiga att redovisa protokoll, medlemsregister och
övriga handlingar för granskning av kommunens handläggare. Kommunstyrelsens arbetsutskott
kan utan förvarning kontrollera föreningens aktiviteter eller annan verksamhet. Om förening
medvetet lämnar oriktiga uppgifter så medför det avstängning från bidrag samt eventuell
återbetalning.
I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan kommunstyrelsens arbetsutskott kräva
tillbaka utbetalt bidrag, alternativt avvakta med utbetalning av beviljat bidrag. Eventuella
kontroller ska ske med iakttagande av medlemmarnas personliga integritet.
Bidrag för en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en gång/år och kan
endast sökas av den förening som genomfört verksamheten. Bidraget för en redovisad
verksamhet kan endast beviljas för en förening och under ett reglemente. Vid samarrangemang
kan endast en av arrangörerna söka bidrag.
Förening som beviljats bidrag redovisar hur bidraget använts i samband med kommande års
ansökan. Redovisningen ska visa hur bidraget använts, hur kostnaderna fördelats samt eventuella
avvikelser.
Avser inte föreningen att söka om mer bidrag, är föreningen ändå skyldig att redovisa beviljat
bidrag.
Bidrag från annan:

Vid bedömning av bidragets storlek tas hänsyn till om bidrag beviljats av annan nämnd i
Upplands Väsby kommun, annan myndighet eller organisation.
Bidrag och ansökningstid

För bidrag år 2022 går ansökningstiden ut 30 november 2021.
Aktuell ansökningstid och bestämmelser bidragen annonseras i lokaltidningen och på
www.upplandsvasby.se.

Beslut:

Beslut om kommande års bidrag sker för 2018 senast vid nämndens sammanträde i maj. För år
2019 och 2021 sker beslut senast vid nämndens sammanträde i januari.
Utbetalning av bidrag:

Beviljade bidrag efter ansökningstiden 31 mars betalas senast ut under juni månad. Beviljade
bidrag efter ansökningstiden 15 oktober betalas senast ut under januari månad.

Organisationer för personer med funktionsnedsättning
Organisation som är till för dem som har en viss funktionsnedsättning och i vissa fall även för
deras anhöriga. Upplands Väsby kommun och organisationerna samverkar för att tillsammans
forma ett gott samhälle. Organisationernas kompetens är mycket värdefull. Organisationen ska ta
tillvara de funktionsnedsattas intressen i den kommunala verksamheten. Organisationen tillför
kunskaper och erfarenheter om funktionsnedsattas levnadsvillkor och behov som är viktiga att få
med i den kommunala planeringen.
Vilka kan söka?





Lokala organisationer för personer med funktionsnedsättning
Organisationer i grannkommunerna som organiserar personer med funktionsnedsättning
Organisationer i Stockholms län som organiserar personer med funktionsnedsättning

Bidrag:












Grundbidrag beviljas med 4 023 kronor (4 019 kronor för år 2016) per år.
Grundbidrag beviljas med 4 023 kronor (4 019 kronor för år 2016) per år delat med
antalet kommuner som ingår i respektive samarbetsförening. Grundbidrag beviljas endast
om det inte finns en lokal organisation.
Grundbidrag betalas inte ut till organisationer i Stockholms län
Medlemsbidrag beviljas med 28 kr per medlem och år för lokal organisation. Med
medlem avses i folkbokförd person i Upplands Väsby kommun.
Medlemsbidrag beviljas med 28 kronor per medlem och år för organisation i
grannkommunerna. Medlemsbidrag beviljas endast om det inte finns en lokal
organisation.
Medlemsbidrag beviljas med 28 kronor per medlem och år för organisation i Stockholms
län. Medlemsbidrag beviljas endast om det inte finns en lokal organisation eller en
organisation i grannkommunerna.
Bidragsbeloppen revideras årligen och räknas upp enligt prisbasbelopp

Särskilda regler för Riksförbundet social och mental häls (RSMH) i Upplands Väsby
kommun och Funktions Rätt Väsby

RSMH är en handikapporganisation men ska i bidragshänseende bedömas som en
frivilligorganisation. RSMH är ett viktigt komplement till social- och äldrenämndens egna
insatser för särskilt utsatta grupper. Exempel på sådana organisationer är de som bedriver stöd-,
råd- och hjälpverksamhet för missbrukare, psykiskt funktionshindrade, barn och ungdomar i

riskzonen. RSMH beviljas därför större bidrag än övriga handikapporganisationer kan beviljas
enligt dessa riktlinjer.
Funktions Rätt Väsby (FRV) är en paraplyorganisation och hanteras i samma sammanhang som
övriga organisationer men särbehandlas FRV är ett samarbetsorgan. FRV föreslås beviljas
verksamhetsbidrag utifrån den typ och omfattning av verksamhets som bedrivs.

Frivillorganisationer
Organisationen bedriver ideell verksamhet genom att dess medlemmar utför visst ideellt arbete
på något område för samhällets eller andra människors bästa. Verksamheten ska utgöra ett
komplement eller alternativ till social- och äldrenämndens egna insatser för människor i utsatta
situationer.
Exempel på sådana organisationer är de som bedriver stöd-, råd- och hjälpverksamhet för
missbrukare, psykiskt funktionsnedsatta och barn och ungdomar i riskzonen. Även föreningar
som bedriver förebyggande verksamhet kan beviljas bidrag.
Frivilliga organisationer vars inriktning och innehåll i verksamheten sammanfaller med
kommunens befintliga verksamheter upphandlade i konkurrens är inte bidragsberättigade.
Organisationen ska vara öppen för alla kommuninnevånare som faller inom ramen för
föreningens verksamhet.
Vilka kan söka?



Lokala frivilligorganisationer i Upplands Väsby kommun



Frivilligorganisationer i grannkommunerna (kan inte söka i Sollentuna)



Frivilligorganisationer i Stockholms län (kan inte söka i Sollentuna)

Bidrag:






Verksamhetsbidrag kan beviljas lokal frivilligorganisation. Bidraget bedöms utifrån
praxis, omfattning av den verksamhet som bedrivs och redovisade kostnader.
Bidrag per kommuninnevånare kan beviljas frivilligorganisation i grannkommunerna
med 0,85 kronor per kommuninnevånare och år.
Bidrag per organisation kan beviljas frivilligorganisation i länet med max 2 873 kronor (2
870 kronor för år 2016) per organisation och år.
Bidragsbeloppen revideras årligen och räknas upp enligt prisbasbelopp

Prioritering:

Prioritering mellan olika organisationer, som enligt prövning uppfyller alla krav för att erhålla
bidrag, sker utifrån en bedömning av kommuninnevånarnas behov av verksamheten,
socialtjänstens nytta och behov av verksamheten, antalet medlemmar/deltagare från Upplands
Väsby och organisationens behov av bidrag.

Intresseorganisationer
Organisation som tar tillvara en viss grupps intressen och som bedriver verksamhet som är en
kommunal angelägenhet.
Bidrag:

Verksamhetsbidrag kan beviljas intresseorganisation utifrån angelägenhetsgrad och
verksamhetens omfattning.
Syfte med stödet




Ge föreningar en möjlighet att stärkas, utvecklas och vara delaktiga i samhället
Skapa utrymme för en mångfald av ideella föreningar i kommunen

Riktlinjer










Intresseorganisationer/-föreningar kan söka bidraget för att kunna ta tillvara en viss
grupps intressen.
Verksamheten som intresseorganisationen/-föreningen bedriver ska vara av kommunal
angelägenhet.
Bidrag är ett stöd till föreläsningar, seminarier, workshops, upplysningar samt andra
angelägna aktiviteter för intresseorganisationens/-föreningens medlemmar samt
kommunens invånare.
Det frivilliga ideella arbetet måste vara grunden i verksamheten. Bidrag från kommunen
ska vara av kompletterande art och utgå endast i den utsträckning insatserna inte kan
finansieras på annat sätt. Bidraget avser i första hand stöd till verksamhet.
Innehållet i verksamheten bör ha ett stort mått av allmänintresse och ha som en viktig
målsättning att verka för ökad integration mellan olika grupper i samhället.
Olika former av samverkan mellan organisationer och mellan organisationer och
kommunalt arbete prioriteras.

Övriga bidrag



Engångsbidrag kan beviljas till föreningars jubileum och liknande
Bidrag till tidsbegränsade projekt kan beviljas

Särskilda bestämmelser som tillämpas för 2022

Oaktat vad som i övrigt anges i dessa riktlinjer ska särskild hänsyn tas under
ansökningsförfarandet 2021, avseende bidrag för 2022, med anledning av den rådande
Covidpandemin. Föreningar som ansöker om bidrag enligt dessa riktlinjer kan i sin redovisning
av använt bidrag beskriva hur den rådande situationen påverkat föreningen och dess möjlighet att
genomföra planerad verksamhet samt inkomma med mötesformalia. Om bidrag för 2021
bedömts använts på ett sätt som gynnat föreningens verksamhet och överlevnad kan föreningen
behålla bidraget. Föreningarna kan också behålla bidrag som getts för 2021 men som ännu inte
använts, om de kan visa hur medlen ska användas framöver.
Hänsyn ska också tas till att planeringsförutsättningarna för 2022 är extraordinära. Föreningar får
i ansökan för 2022, precis som tidigare år, beskriva vilken verksamhet som man avser bedriva.
Särskild hänsyn ska dock tas till att föreningarnas förutsättningar och verksamhet kan ha

förändrats på grund av rådande situation. Vid redovisningen av hur bidragen använts under 2022
kommer också särskild hänsyn tas till att planeringsförutsättningarna varit svåra och att
verksamheter och insatser som varit till gagn för föreningen och dess överlevnad kan ha behövt
vidtas vilket ersatt planerad verksamhet.

