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1. Inledning

bidragen

I kommunens föreningsregister finns i dagläget 138 föreningar registrerade. Av dessa
har cirka 70 föreningar möjlighet att söka föreningsbidrag för sin verksamhet för
barn- och ungdomar i åldern 7-20 år.
Rapporten behandlar de fem typer av föreningsbidrag som betalas ut i enlighet med
föreningsnormerna 1:
•

Aktivitetsbidrag

•

Hyresbidrag

•

Grundbidrag handikappförening

•

Ledarutbildningsbidrag

•

Bidrag speciella ändamål

Föreningarna ansöker om aktivitets- och hyresbidrag två gånger per år.
Ansökningstiden är anpassad till föreningarnas terminer och sista ansökningsdag för
dessa bidrag är därför 15 februari under nästföljande år. Det innebär att det totala
utfallet för föreningsbidragen redovisas under våren nästföljande år.
I denna rapport behandlas utfallet för
föreningsbidragen för 2010.

Budget
föreningsbidrag
FAKTA 2010
Budget föreningsbidrag 2010: 3 119 000 kr
Utbetalda föreningsbidrag 2010: 2 740 000 kr

1 Kommunfullmäktige, Kommunala bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna
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1.1 Aktivitetsbidrag 2010
Berättigade för aktivitetsbidrag är ungdomar som är 7-20 år och som är
mantalsskrivna i UNO-kommunerna 2. Bidraget består av en fast och en rörlig del,
grundbidrag per aktivitet och en ersättning per deltagare i aktivitet (inkl ledare).
Utfall 2010 års ansökningsperiod

Budget 2010: 2 067 000 kr
Utbetalt bidrag totalt 3: ca 1 867 000 kr 4
Antal föreningar som beviljades aktivitetsbidrag under 2010: 40 st.
Gällande antal sammankomster och antal aktiviteter har det skett en liten minskning
jämfört med tidigare år (se tabell 1.1). Värt att nämna är att en större förening, Karby
tennisklubb, upphörde med sin verksamhet vilket bidrar till den totala minskningen
av föreningsaktiviteter.
Tabell 1.1
År

Antal
sammankomster

Antal
deltagare

2010

20 335

195 015

2009

23 122

222 134

2008

21 612

204 630

2 Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker
3 Under 2010 beslutade fritidsnämnden att en extra utbetalning skulle göras då alla ansökningar
behandlats. Denna extra utbetalning beräknades utifrån föreningarnas totala antal sammankomster och
deltagare under 2010. Den extra utbetalningen är inkluderad i totalsumman. Dessutom ingår 45 000 kr
som Vallentuna styrketräningsförening beviljats utifrån en uppskattning av antalet aktiva ungdomar, se FN
2010-01-21 § 7.
4 Avrundat
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1.2 Hyresbidrag 2010
Bidragsberättigad förening kan erhålla hyresbidrag i Vallentuna kommuns lokaler och
anläggningar i form av hyressubvention samt efter särskild prövning av
fritidsnämnden för:
- speciallokaler/anläggningar då aktiviteten ifråga kräver detta
- föreningsägda eller externt förhyrda lokaler/anläggningar.
Utfall 2010 års ansökningsperiod

Budget 2010: 444 000 kr
Utbetalt bidrag totalt: ca 292 000
Antal föreningar som beviljades hyresbidrag under 2010: 13 st.

1.3 Grundbidrag handikappförening
Registreras förening som handikappförening kan man söka grundbidrag samt
ledarutbildnings- och hyresbidrag enligt gällande normer för respektive bidrag.
Ersättning utgår med ett belopp per handikappad medlem boende i Vallentuna och år
oavsett ålder.
Utfall 2010 års ansökningsperiod

Budget 2010: 53 000 kr
Utbetalt bidrag totalt: ca 45 500 kr
Antal medlemmar som beviljades grundbidrag under 2010: 344 st.

1.4 Ledarutbildningsbidrag
Bidragsberättigad förening disponerar ett belopp för ledarutbildning beräknat efter
ett fast och ett rörligt belopp. Det fasta beloppet är detsamma för alla föreningar och
fastställs årligen av fritidsnämnden.
Det rörliga beloppet räknas efter antalet redovisade aktiviteter för kommunalt
aktivitetsstöd, eller antalet medlemmar för handikappföreningar, från närmast
föregående kalenderår
Utfall 2010 års ansökningsperiod

Budget 2010: 105 000 kr
Utbetalda bidrag 2010: ca 111 000 kr 5
Antal föreningar som beviljades ledarutbildningsbidrag under 2010: 16 st.

5 Eftersom den uppbokade summan från 2009 inte användes upp möjliggjordes en sammanlagd
utbetalning som med liten marginal överskred budget för bidraget.
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1.5 Bidrag speciella ändamål
Fritidsnämnden disponerar fritt ett bidragsbelopp för ”speciella ändamål”. Detta
bidrag har saknat fasta normer och fritidsnämnden har fattat beslut om bidrag i varje
enskilt fall.
Budget 2010: 450 000 kr
Utbetalt bidrag totalt: ca 424 000 kr
Antal föreningar som beviljades bidrag till speciella ändamål under 2010: 8 st.

1.5.1 Förändringar Bidrag speciella ändamål inför 2011
När man följer upp bidragen för 2010 kan man se att en stor del av de bidrag som
beviljades inom ramen för ”Bidrag speciella ändamål” handlade om stöd till
föreningsägda/drivna idrottsplatser. För att renodla bidragen beslutade därför
nämnden att skapa två nya bidragstyper inför 2011 6.
•

Driftsbidrag till föreningsägda/drivna idrottsplatser, med en budget på
370 000 kr. Fritidsnämnden har beslutsrätten.

•

Oförutsedda utgifter föreningsägda idrottsplatser, med en budget på 79 000
kr. Beslutsrätten delegerades till enhetschef för Idrotts- och friluftsenheten
där sakkunskapen finns gällande anläggningsfrågor.

Fritidsnämnden har även antagit riktlinjer för bidrag speciella ändamål inför 2011 7
Syftet var att ”Bidrag speciella ändamål” renodlas så att fritidsnämnden tar ställning
till varje enskild ansökan, och inte en bidragspott för årliga anläggningsbidrag.
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FN 2011-03-24 § 19 Bidrag till föreningsägda idrottsplatser samt kartbidrag (dnr 2011.017)
7 FN 2011-04-28 § 32 Riktlinjer ”Bidrag speciella ändamål” (dnr. 2011.014)
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