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Grundläggande krav för bidrag till kultur-, idrotts- och fritidsföreningar
Vad krävs för att få ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden?


Föreningens ska vara registrerad i Upplands Väsby och den huvudsakliga
verksamheten ska tillhöra kultur-, fritid- eller idrottsområdet.



Föreningen ska ha ett organisationsnummer.



Föreningen ska ha ett registrerat bank- eller plusgironummer



Föreningens huvudsakliga verksamhet måste bedrivas i Upplands Väsby kommun.



Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt svenska demokratiska principer
samt vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och verksamhet.



Föreningen ska antagit stadgar godkända av riksorganisationen eller av kommunen.



Föreningen måste ta ut en årlig medlemsavgift från sina medlemmar på minst 50 kr.



Föreningen måste uppdatera sina uppgifter i föreningsregistret årligen direkt efter
genomfört årsmöte.



Föreningen måste skicka in sina årsmöteshandlingar från senast hållna årsmöte senast i
samband med bidragsansökan.



Föreningen ska aktivt arbeta för att skapa en jämställd och jämlik förening.



Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska ha en drogpolicy där avstånd tas
mot droger och alkohol. Dokumentet ska granskas och godkännas vid varje nytt
årsmöte.



Föreningar med verksamhet för barn under 18 år ska följa FN:s barnkonvention och ha
ett förhållningssätt där alla barn och ungdomar får delta på lika villkor.



Alla föreningar ska vägledas av FN:s internationella konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.



Vid föreningsarvoden ska föreningen följa skatteverkets regler.



Idrottsföreningar ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som har
uppdrag eller anställs i föreningen och där har kontakt med barn, i enlighet med beslut
vid Riksidrottsmötet 2019. Föreningen ska dokumentera att utdraget är uppvisat och
att kontrollen är utförd. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras. För mer
information se www.rf.se/tryggidrott.

Om föreningen inte uppfyller kraven ovan kan bidrag inte beviljas, och föreningen kan heller
inte hyra lokal till subventionerad föreningstaxa.
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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 godkänns inte.

Uppföljning och granskning av verksamhet
Förening som ansöker om kommunalt bidrag är skyldiga att redovisa de dokument som
efterfrågas för att bidraget ska godkännas. Kultur- och fritidsnämnden kan utan förvarning
även kontrollera att föreningens aktiviteter, dokument eller annan verksamhet stämmer
överens med det som föreningen angett. Om förening medvetet lämnar oriktiga uppgifter så
medför det avstängning från bidrag samt återbetalning.
I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan kultur- och fritidsnämnden 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.

Budget, delegation och handläggning
Bidrag beviljas med utgångspunkt från avsatta medel i kultur- och fritidsnämndens budget.
Handläggning av bidrag görs av sakkunniga tjänstepersoner inom kultur- och fritidskontoret.
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning har enhetscheferna för
allmänkulturenheten samt idrott- och fritidsenheten sedan mandat att besluta om bidrag till
föreningar, utifrån detta bidragsreglemente.
Beviljat bidrag till en förening kan sällan bekosta hela förenings verksamhet. Det innebär att
föreningen även behöver hitta annan finansiering (till exempel genom andra bidragsgivare,
sponsring, samverkan, medlemskapsintäkter eller biljettintäkter). Bidrag som beviljats för en
viss verksamhet ett år innebär inte automatiskt fortsatt bidrag för samma verksamhet ett annat
år. Ny bedömningen av bidrag görs vid varje ansökningsomgång.

Verksamhet som inte omfattas av stöd från kultur- och fritidsnämnden


Religionsutövning, politisk verksamhet



Enskilda kultur- eller idrottsutövare/aktörer
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Företagsverksamhet eller enskild juridisk person.

Syfte
Föreningsbidragen från kultur- och fritidsnämnden syftar till att stimulera kommunens
invånare till rekreation och folkhälsa. De olika bidragen syftar till att stötta kommunens
ideella föreningsliv att bedriva sin ordinarie verksamhet samt till utveckling. Genom olika
typer av bidrag kan Kultur- och fritidsnämnden ge stöd till en bredd av verksamheter.

Definition av kultur-, idrotts- och fritidsföreningar
Kulturförening
En kulturförening är enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsreglemente en förening med
huvudsaklig verksamhet inom exempelvis musik, dans, konst, fotografi, teater, film,
makerspace, konsthantverk, poesi, eller annan verksamhet som beaktar delar av det kulturella
fältet i syfte att främja kulturlivet i Upplands Väsby kommun.
Idrottsförening
En idrottsförening är enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsreglemente en förening med
idrottslig verksamhet och som är ansluten till Riksidrottsförbundet.
Fritidsförening
En fritidsförening är enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsreglemente en förening med
fritidsverksamhet som huvudsakligen erbjuder hälsofrämjande aktiviteter inom friluftsliv,
scouting och fysisk aktivitet, med fokus på barn och ungdomar. I särskilda fall kan en
idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet bedömas som en fritidsförening.

Bidrag att söka
Startbidrag
Vilka kan söka? Kan sökas av kulturförening, idrottsförening och fritidsförening.
Sista ansökningsdatum: Kan sökas löpande
Bidrag om maximalt 6 000 kronor under första verksamhetsåret utgår till nystartad förening.
Ansökan kan inlämnas när föreningen uppnått 14 medlemmar, varit verksam 3 månader och
är registrerad. Ansökan om startbidrag sker i ApN och kan göras när ovanstående kriterier,
inklusive grundläggande krav är uppfyllda.
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Lokalbidrag
Vilka kan söka? Kan sökas av kulturförening, idrottsförening och fritidsförening.
Sista ansökningsdatum: 25 februari
Utöver möjlighet att hyra kommunens lokaler och anläggningar till reducerad kostnad kan
föreningar, som kan påvisa särskilda behov, beviljas bidrag för annan lokal eller anläggning.
Bidrag utgår med max 50 % av den totala hyreskostnaden och är maximerat till 40 000
kronor. Bidragsberättigade kostnader är uppvärmning, vatten, sophämtning samt hyra. Som
hyra räknas i förekommande fall även ränta och amortering. Till ansökan bifogas, förutom
årsmöteshandlingar även fakturor. Ansökan om lokalbidrag sker i ApN och sista
ansökningsdag är 25 februari.

Fritidsbidrag
Vilka kan söka? Kan sökas av fritidsförening.
Sista ansökningsdatum: Ansökan sker både via ansökningsformulär i ApN och i dialogform
där föreningen träffar handläggare från kommunens kultur- och fritidskontor och redovisar
behoven för verksamheten. Ansökan i ApN ska skickas in och efterfrågade dokument ska
laddas upp senast 15 oktober. När ansökan är inskickad tar ansvarig handläggare kontakt med
din förening för att boka tid för bidragsmöte.
Fritidsbidraget är ett verksamhetsbidrag som syftar till att stödja fritidsföreningars ordinarie
verksamhet och är ett sätt för kommunen att stötta olika föreningar för att erbjuda en
mångfald av fritidsaktiviteter att delta i. Verksamhetsbidraget betalas ut i förskott och avser
kommande verksamhetsår.
Idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet, men som inte har tillräckligt stor barn- och
ungdomsverksamhet för att beviljas grund- och aktivitetsbidrag, kan i vissa fall söka
fritidsbidrag. Bidraget ska syfta till att skapa aktiviteter för barn och unga, eller att utöka det
befintliga barn- och ungdomsverksamheten, så föreningen i en förlängning kan söka grundoch aktivitetsbidrag. Idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet kan söka fritidsbidrag
max fem (5) år i rad, sedan bör föreningen ha fått till en stabil barn- och ungdomsverksamhet
för att kunna söka grund- och aktivitetsbidrag. Efter tre (3) år reduceras bidraget med 50 %
och efter ytterligare två (2) år kan föreningen ej söka fritidsbidrag de tre (3) följande åren.
Storleken på verksamhetsbidraget till respektive förening beror på det totala antalet sökande
föreningar samt bland annat föreningens planerade verksamhet, antal aktiva medlemmar och
förnyelsearbete inom föreningen. Verksamhet med fokus på barn och unga prioriteras högre
än övriga föreningar.
Bidraget ska användas till föreningens verksamhet som sker för föreningens medlemmar och
allmänhet. Bidraget får inte användas för exempelvis internrepresentation så som fika vid
styrelsemöten eller gåvor till styrelsemedlemmar.
Efter beslut om bidragsbelopp och avseende, tecknas ett avtal mellan kultur- och
fritidskontoret och föreningen. Bryts avtalet ska bidragsbeloppet betalas tillbaka.
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Uppföljning:
Förening som beviljats verksamhetsbidrag redovisar hur bidraget använts på nästkommande
bidragsmöte. Avser inte föreningen att söka om mer verksamhetsbidrag, är föreningen ändå
skyldig att delta i dialogmötet för att redovisa förgående års bidrag.

Kulturbidrag
Vilka kan söka? Kan sökas av kulturföreningar
Sista ansökningsdatum: Anmäl till bidragsmöte, samt ladda upp efterfrågade dokument
senast 15 oktober.
Kulturbidraget är ett verksamhetsbidrag som syftar till att stödja kulturföreningars ordinarie
verksamhet och är ett sätt för kommunen att stötta olika föreningar för att erbjuda en
mångfald av kulturyttringar och aktiviteter att delta i eller ta del av. Verksamhetsbidraget
betalas ut i förskott och avser kommande verksamhetsår.
Ansökningen sker i dialogform där föreningen träffar handläggare från kultur- och
fritidskontoret och redovisar behoven för verksamheten för kommande år. Anmälan till
bidragsmöte görs i samband med uppladdning av dokument i ApN senast 15 oktober.
Storleken på verksamhetsbidraget till respektive förening beror på antalet sökande samt bland
annat planerad omfattning och innehåll i verksamheten, hur många som kan ta del av
verksamheten och förnyelsearbete.
Bidraget ska användas till föreningens verksamhet som sker för föreningens medlemmar och
allmänhet. Bidraget får inte användas för exempelvis internrepresentation så som fika vid
styrelsemöten eller gåvor till styrelsemedlemmar.
Efter beslut om bidragsbelopp och avseende, tecknas ett avtal mellan kultur- och
fritidskontoret och föreningen. Bryts avtalet ska bidragsbeloppet betalas tillbaka.
Uppföljning:
Förening som beviljats verksamhetsbidrag redovisar hur bidraget använts på nästkommande
bidragsmöte. Avser inte föreningen att söka om mer verksamhetsbidrag, är föreningen ändå
skyldig att delta i dialogmötet för att redovisa förgående års bidrag.

Aktivitetsbidrag och grundbidrag
Gemensamma villkor
 I föreningen ska det finnas minst 14 aktiva medlemmar i åldern 7 år till 20 år.
 Föreningen ska ha genomfört minst 5 aktiviteter per halvår.
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 För att vara bidragsberättigad ska en medlem vara mellan 7-20 år och ha deltagit minst 8
gånger per år.
 Medlem ska ha betalat medlemsavgift på minst 50 kr per år.
 I samband med ansökan ska handlingar från senaste årsmötet finnas tillgängliga i ApN.

Aktivitetsbidrag
Vilka kan söka? Kan sökas av idrottsföreningar som uppfyller de grundläggande kraven.
Sista ansökningsdatum: 25 februari samt 25 augusti
Bidrag ges för sammankomst, som varat minst 60 minuter, med minst 3 deltagare utöver
ledare. Bidrag utgår med 68 kr/sammankomst för medlemmar i ålderskategorin 7-13 år och
med 85 kr/sammankomst för medlemmar i ålderskategorin 14-20 år. Ålderskategorierna avser
det kalenderår man fyller år. En grupp med blandade åldrar tillhör den ålderskategorin som
majoriteten av medlemmarna i aktiviteten tillhör. För deltagare med funktionsvariation finns
ingen övre åldersgräns och för verksamheter för personer med funktionsvariation accepteras
mindre gruppstorlek.
Bidrag utgår för sammankomster som sker i föreningens regi. En sammankomst ska ligga i
linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom. En sammankomst ska vara en
ledarledd gruppaktivitet med gemensam samling och avslutning. Med grupp menas en
naturlig grupp inom föreningens verksamhet. Ett lag, grupp eller trupp kan endast redovisa en
aktivitet som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med fler
ledare. Det vill säga, en grupp får inte under en sammankomst, ur redovisningssynpunkt,
indelas i mindre grupper för erhållande av ytterligare aktivitetsstöd.
Enskild medlem kan ingå i flera grupper men får bara räknas vid ett tillfälle per dag i en och
samma förening. Bidrag utgår för max 60 sammankomster/person och halvår. Om en
deltagare aktivt deltar i flera olika föreningar under samma dag godkänns samtliga aktiviteter.
Ansvarig ledare ska vara närvarande under hela sammankomsten, även under gemensam
samling och avslutning, och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper
samtidigt. Verksamhet i ”drop in form” där gemensam samling och avslutning saknas är inte
bidragsberättigad.
Bidrag utgår inte till utbildning- eller studiecirkelsammankomster eller till andra aktiviteter
eller övriga föreningar, vilka får bidrag på annat sätt.
Ansökan om aktivitetsbidrag sker i ApN vid två tillfällen och baseras på nedanstående
perioder:
1. Perioden 1/1 – 30/6 ansöks senast 25 augusti
2. Perioden 1/7 – 31/12 ansöks senast 25 februari
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Grundbidrag
Vilka kan söka? Söks automatiskt av idrottsföreningar i samband med ansökan om
aktivitetsbidrag
Sista ansökningsdatum: 25 februari
Bidrag utgår med 85 kr per bidragsberättigad medlem och år. Föreningen måste ansöka om
aktivitetsbidrag via ApN för att kunna få grundbidrag. I övrigt se gemensamma villkor ovan.
Det krävs ingen särskild ansökan om grundbidrag, ansökan sker per automatik när föreningen
ansöker om aktivitetsbidrag via ApN. Grundbidraget betalas ut en gång per år, i samband med
övrig bidragsutbetalning under våren, för föregående års antal bidragsberättigade medlemmar.
Föreningsregister
Alla föreningar som söker bidrag av kultur- och fritidsnämnden 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.

Ansökningsförfarande
Till alla bidragsansökningar ska följande dokument laddas upp från senaste årsmötet:


Årsmötesprotokoll



Revisionsberättelse



Verksamhetsberättelse



Verksamhetsplan (gäller ej för lokalbidrag, aktivitetsbidrag samt grundbidrag)



Ekonomisk berättelse



Drogpolicy (gäller endast föreningar med barn-och ungdomsverksamhet)



Policy mot doping och kosttillskott (gäller endast idrottsföreningar med barn- och
ungdomsverksamhet).

Ansökan stänger klockan 24.00 på sista ansökningsdagen.

Samverkan
Förutom kontantbidrag kan kultur- och fritidsnämnden samverka med en eller flera föreningar
vid arrangemang eller projekt. Samverkan kan innebära att exempelvis kultur- och
fritidsnämnden kan stå för hyreskostnader i kommunens lokaler samt marknadsföring då
föreningen arrangerar ett evenemang. Samverkan beviljas i de fall där kultur- och
fritidsnämnden bedömer att effekten av samverkan med föreningen i det specifika
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arrangemanget eller projektet är av värde för kommunens invånare. Vidare behöver
evenemanget uppfylla följande krav:


Följa barnkonventionen



Vara drogfritt



Öppet för alla



Tillgängligt



Jämställt



Inte vara vinstdrivande (undantag om vinsten går till välgörande ändamål).

Vid samverkan skrivs en överenskommelse innan arrangemanget/projektet för att säkerställa
ansvarsfördelning och skyldigheter. Efter avslutat arrangemang eller projekt utvärderas
samarbetet för att se effekter och förbättringsområden.

Andra kommunala stöd till föreningslivet
Föreningar som använder kommunala lokaler och anläggningar erhåller i de flesta fall
kommunalt stöd i form av subventionerad hyra. Subventionerad lokal-/anläggningshyra är en
stor del av det stöd kultur- och fritidsnämnden ger föreningslivet. Föreningar måste uppfylla
alla grundläggande krav angivna i dessa bidragsregler för att få hyra lokal till föreningstaxa.
Förutom bidrag från kultur- och fritidsnämnden, finns det även föreningsbidrag att söka från
andra nämnder i kommunen. För mer information se www.upplandsvasby.se
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