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1. Introduktion
All bidragsgivning genom Vallentuna kommuns fritidsnämnd, regleras i dokumentet
Kommunala bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna, beslutade av
Kommunfullmäktige 2003.
I normerna anges vilka grundläggande krav som ställs på föreningar för att vara
berättigade till bidrag. För fyra av fem bidragsformer anges ytterligare anvisningar för
respektive bidragsform (aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, hyresbidrag samt
grundbidrag till handikappföreningar). Ansökan om dessa bidrag bedöms och
behandlas av fritidsförvaltningens tjänstemän i enlighet med beslutad
delegationsordning.1
Den femte bidragsformen gäller ”bidrag speciella ändamål”, för vilka normerna inte
ger några anvisningar utöver de grundläggande kraven. Istället fattar politikerna i
fritidsnämnden självständigt beslut om bidrag i varje enskilt fall.
Föreliggande riktlinjer är utarbetade för att tjäna som vägledning för fritidsnämnden,
och i förekommande fall fritidsförvaltningen, i sin bedömning av inkomna
ansökningar om bidrag för speciella ändamål. Riktlinjerna är dock inte bindande för
nämnden, som alltså kan välja att göra avsteg från desamma.
Riktlinjerna för bidrag speciella ändamål gäller tills vidare.

2. Varför lämnar fritidsnämnden bidrag?
Det övergripande syftet med all kommunal bidragsgivning är att stödja och stimulera
kommunens ideella ungdomsföreningar att bedriva och utveckla verksamhet av god
kvalitet.2 Med detta menas att


föreningens verksamhet är uppbyggd på demokratiska grunder, och
medlemmarna har insyn i föreningens verksamhet och skötsel;



föreningens ledare är goda förebilder och bedriver sin verksamhet utifrån ett
hälso-, kvalitets- och rättviseperspektiv;



föreningen stöder kommunens förebyggande arbete mot alkohol, droger, våld
och rasism.

Genom sitt bidrag för speciella ändamål vill fritidsnämnden därtill bland annat
särskilt stödja och uppmuntra föreningarnas arbete inom vissa prioriterade områden,
och/ eller under vissa särskilda omständigheter. Under rubrikerna nedan finns mer
information om vilka dessa är, och vad en förening kan söka bidrag för.

1
2

Delegationsordning för fritidsnämnden (FN 2014.074)
Kommunala bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna (KF 2003-03-10)
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3. För vilka insatser lämnar nämnden bidrag?
3.1 Bidrag för utvecklingsinsatser
Fritidsnämnden kan bevilja bidrag i syfte att stimulera nytänkande och utveckling i
föreningslivet. Stödet riktas till föreningar som vill prova nya idéer och/eller under en
begränsad period intensivt arbeta med av nämnden prioriterade områden eller
arrangemang. Bidrag beviljas i första hand till insatser som








främjar ett ökat integrerat deltagande av personer med funktionsnedsättning,
främjar jämställdhet mellan flickor och pojkar,
främjar ökad samverkan mellan föreningar,
främjar ett ”tryggare Vallentuna”,
bidrar till ett brett fritidsutbud i kommunen,
främjar integration av barn och ungdomar med utländsk bakgrund, eller
främjar en miljömässigt hållbar utveckling.

Bidrag lämnas inte till verksamhet som bedöms vara en del av föreningens ordinarie
verksamhet.
Föreningen ska väsentligt bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget
kapital.

3.2 Bidrag för oförutsedda utgifter
Fritidsnämnden kan bevilja bidrag i syfte att hjälpa föreningar täcka en oförutsedd
utgift, för att denna inte ska behöva drabba kvalitén i den ordinarie verksamheten.
Exempel på sådana fall skulle kunna vara en förening som har drabbats av höga
försäkringskostnader i samband med inbrott, en förening som behöver bidrag till
transportkostnader på grund av att ett lag (oväntat) gått vidare i kval och liknande.
Bidrag lämnas inte till personalkostnader, eller annat som är att betrakta som en del
av föreningens ordinarie löpande utgifter.

3.3 Bidrag till förening med egen anläggning/ lokal
3.3.1 Drifts- och underhållsbidrag
I syfte att stödja och uppmuntra, kan fritidsnämnden bevilja bidrag för att täcka hela
eller delar av föreningens kostnad för drift och underhåll av sin anläggning/ lokal.
Beslut kan fattas för upp till tre år i taget, och villkoras då samtidigt till


att föreningen bedriver verksamhet och driftar sin anläggning på ett sätt som
fritidsnämnden bedömer i huvudsak motsvarar det som förelåg då beslutet
fattades.
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att fritidsnämnden erhåller budgetramar i linje med prognosen om finansiell
utveckling, i vid beslutet gällande kommunplan.

Samma förening kan inte samtidigt uppbära (normstyrt) hyresbidrag och
(riktlinjestyrt) drifts- och underhållsbidrag.

3.3.2 Bidrag för fysiska förbättringar
Fritidsnämnden kan bevilja bidrag som ett stöd för exempelvis reparation eller inköp
av utrustning för verksamhet i föreningsägd anläggning/ lokal. Bidrag beviljas i första
hand till insatser som
 undanröjer akut hinder för barn- och ungdomsverksamhet,
 innebär ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
 innebär att jämställdhet mellan flickor och pojkar ökar, eller
 innebär att negativ miljöpåverkan minskas.
Föreningen ska väsentligt bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget
kapital.

3.4 Särskilt hyresbidrag
Fritidsnämnden kan bevilja bidrag för att täcka hela eller delar av föreningens
kostnad för hyrd anläggning/ lokal. Förening kan uppbära både särskilt hyresbidrag
och normstyrt ”vanligt” hyresbidrag (beräknat utifrån antal sammankomster i
lokalen) för samma lokal.
Särskilt hyresbidrag lämnas inte för anläggningar/ lokaler som hyrs ut av
fritidsnämnden.

3.5 Nattvandra för ett tryggare Vallentuna
Fritidsnämnden vill stärka kommunens förebyggande arbete mot alkohol, droger och
våld, och samtidigt öka samarbetet mellan kommunens offentliga och ideella aktörer.
Nämnden kan därför bevilja ett extra stöd till ett antal föreningar som åtar sig att
under en termin delta vid i kommunen arrangerade ”nattvandringar”.
Nattvandringarna leds av personal från kultur- och fritidsförvaltningens fältgrupp,
under helger och på olika platser i Vallentuna kommun. Intresserade föreningar
förbinder sig att delta med minst två vuxna personer, vid minst fyra tillfällen per
månad. Alla som deltar i nattvandringen får inledningsvis den utbildning som behövs.
När det anses lämpligt kan fältgrupp i samråd med personal på fritidsgård och
nattvandrare, besluta om att förlägga kvällens nattvandring på fritidsgård.
En ersättning om 10 000 kr, betalas ut till föreningen efter avslutad termin, efter
genomfört uppdrag enligt överenskommelse.
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3.6 Gåva i samband med jubileum
Om en förening firar jubileum för 50 år eller mer, är det nämndens praxis att
uppvakta föreningen med en gåva om 5 000 kr. Ingen ansökan behöver göras för
detta.

4. Vem kan söka bidrag?
För att söka bidrag för speciella ändamål, måste den sökande föreningen först vara
berättigad till bidrag enligt de allmänna grundläggande krav som gäller för detta, se
nedan.3

4.1.1 För att kunna få bidrag ska föreningen…








tillhöra statsbidragsberättigad riksorganisation.
ha minst femton registrerade medlemmar i åldern 7-20 år, mantalsskrivna i
någon av UNO-kommunerna (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna,
Vaxholm eller Österåker).
huvudsakligen bedriva verksamhet för ungdomar i Vallentuna.
redovisa minst 20 sammankomster per verksamhetsår.
ha ett registrerat post- eller bankgirokonto.
senast tre månader efter varje årsmöte (till fritidsförvaltningen) lämna in
verksamhetsberättelse med bl a uppgift om medlemsantalet totalt och för
gruppen 7-20 år, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt
förteckning över styrelse och revisorer.

4.1.2 Övriga allmänna bestämmelser







3

Bidrag för en och samma verksamhet kan erhållas från endast en kommunal
nämnd.
Förening som bedriver verksamhet på uppdrag av någon kommunal
förvaltning är inte bidragsberättigad.
Förening som får bidrag från kommunen är skyldig att låta
fritidsförvaltningen ta del av begärda handlingar som är relevanta för
bidragshanteringen.
Om föreningen har skulder till kommunen så har fritidsförvaltningen rätt att
kvitta dessa mot innestående bidrag.
Fritidsnämndens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid föreningens
årsmöte.

Kommunala bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna (KF 2003-03-10)
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4.1.4 Undantag från de allmänna bestämmelserna
Grundbidrag till handikappföreningar omfattar alla åldrar.
Bidrag utgår inte till…





Korpen. Eventuellt stöd till denna verksamhet beslutas av fritidsnämnden.
föreningsverksamhet som bedrivs inom ramen för annan kommunal
verksamhet,
skolidrottsföreningar, eller
föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmarnas
yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen.

Fritidsnämnden kan besluta att…





förening som inte tillhör riksorganisation kan godkännas för bidrag,
godkänna åldersgruppen 4-7 år för aktivitetsbidrag,
förening som bedriver verksamhet i flera kommuner kan få bidrag,
sektioner inom en förening, ur bidragssynpunkt kan räknas som föreningar.

5. Ansökan, beslut och utbetalning
5.1 Ansökan
Ansökan om bidrag för speciella ändamål görs löpande. Den skickas till
fritidsförvaltningen, senast den 31 oktober det år som ansökan gäller. För
kontaktuppgifter, se kommunens hemsida www.vallentuna.se
En ansökan om bidrag för speciella ändamål bör innehålla information om









Föreningens storlek, kärnverksamhet och ekonomi.
Antal medlemmar 7-20 år och information om hur verksamheten bedrivs för
dessa. Detta är den grupp som fritidsnämnden ger bidrag till (se undantag
ovan).
Antal medlemmar med funktionsnedsättning, boende i Vallentuna (gäller
verksamhet för personer med funktionsnedsättning, vilken är berättigad till
bidrag oavsett medlemmarnas ålder).
En beskrivning av den insats som bidrag söks för. Ange även målgrupp,
tidsplan och kostnadskalkyl, inklusive information om föreningens planerade
egeninsats (tid och pengar) samt hur stort bidrag föreningen söker för
ändamålet.
En motivering till varför insatsen är viktig, i förhållande till det syfte och/
eller de bedömningsgrunder som anges ovan för respektive bidragsform.

Vidare ska den sökande föreningen säkerställa att samtliga de föreningens
kontaktuppgifter som finns registrerade i kommunens föreningsregister på webben,
är korrekta och godkända efter föreningens senaste årsmöte.
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5.2 Beslut
Beslut fattas i allmänhet av fritidsnämnden, som vanligtvis har sammanträde en gång
per månad. Beslutet meddelas då den sökande föreningen så snart som protokollet
från nämndens möte är justerat.
Fritidsnämnden har till fritidsförvaltningens föreningssamordnare delegerat rätten
att fatta beslut om mindre bidrag för speciella ändamål.4 Information om sådana
beslut lämnas löpande till nämnden.

5.3 Utbetalning
Utbetalning av beviljade bidrag sker löpande under året, efter beslut i fritidsnämnd.
Bidraget sätts in på det plus- eller bankgiro som finns angivet i kommunens
föreningsregister.

6. Uppföljning av utbetalda bidrag
Hur det beviljade bidraget använts, redovisas på lämpligt sätt efter överenskommelse
med fritidsförvaltningens föreningssamordnare.
En sammanfattande redogörelse för uppföljningen av utbetalda bidrag för speciella
ändamål, redovisas i den helårsrapport om bidrag som lämnas till nämnden i april
varje år.

4

Delegationsordning för fritidsnämnden (FN 2014.074)
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