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Kartläggning föreningsbidrag (KS 2020.296)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har kartlagt kommunens föreningsbidrag. Bidrag till föreningar 
delas ut från Fritidsnämnden, kulturnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Utöver 
ekonomiska bidrag ges i vissa fall annat stöd till föreningar.

Beslutsunderlag
 Kartläggning föreningsbidrag
 Kartläggning föreningsbidrag, bilaga till TJ
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Tjänsteskrivelse

Kartläggning föreningsbidrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet i korthet
Kommunledningskontoret har kartlagt kommunens föreningsbidrag. Bidrag till 
föreningar delas ut från Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Socialnämnden och 
Kommunstyrelsen. Utöver ekonomiska bidrag ges i vissa fall annat stöd till 
föreningar. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Bilaga – kartläggning föreningsbidrag

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
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Kartläggning föreningsbidrag 2020-10-21

Föreningsbidrag Nämnd Beskrivning Frekvens

Grannsamverksansbil Kommunstyrelsen Tillgång till bil, bränsle utbildningsstöd, måltidskuponger. Formellt sett ej en förening som är mottagare. Löpande

Vallentuna civilförsvarsförening/ 

FRG Kommunstyrelsen 

Årlig ansökan och beslut. Grundläggande avtal i botten. Vallentuna Civilförsvarsförening har 

kommunens uppdrag att planera, rekrytera, utbilda och

öva frivilliga till Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Vallentuna. Vallentuna

Civilförsvarsförening ska även stå för FRG:s drift och administration. Årligen, beslut januari/februari

bidrag till gemensamhetslokaler 

drivna av föreningar eller stiftelser Kommunstyrelsen 

Beviljas utifrån riktlinjer. Bidraget, som innebär en engångsutbetalning vid varje beslut, kan sökas dels 

som ett extra driftsstöd och dels som ett bidrag för lokalinvesteringar som föreningen eller stiftelsen 

gör. Årligen, ansökan senast 31 mars. 

Ledarutbildningsbidrag Fritidsnämnden

Hur stort bidrag just din förening kan få, beror bland annat på hur många sammankomster ni hade 

under förra året. Din förening kan få ersättning för kursavgiften och en viss del av eventuella 

omkostnader, till exempel resa till kursen. Det totala bidraget kan dock aldrig överskrida föreningens 

"pott" för det aktuella året.

Ansökan görs efter genomförd kurs och under samma år som kursen 

genomförts.

Aktivitetsbidrag Fritidsnämnden

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om aktivitetsbidrag. Föreningen 

ska vara bidragsberättigad enligt gällande kommunens bidragsnormer och ansökan görs i verktyget 

Aktivitetskort på nätet (ApN). Bidraget kan ansökas av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

så det riktar sig till aktiviteter för åldrarna 7-20 år.

Kan sökas efter genomförda sammankomster, två gånger om året. 

Ansökan för perioden 1 januari till 30 juni skickas in senast 15 augusti 

och ansökan för perioden 1 juli till 31 december skickas in senast 15 

februari. 

Hyresbidrag Fritidsnämnden

En förening som är bidragsberättigad kan ha rätt till hyresbidrag baserat på antalet 

sammankomster. Fritidsnämnden tar beslut om lokalen går att bevilja inom ramen för hyresbidrag. 

Föreningen får då en extra peng per sammankomst i den specifika lokalen. Ansöks i samband med aktivitetsbidraget. Ingår i samma process.

Grundbidrag till 

handikappföreningar Fritidsnämnden

Ersättning utgår årligen med ett belopp per funktionshindrad medlem boende i Vallentuna kommun, 

oavsett ålder. Beloppets storlek fastställs varje år av fritidsnämnden. Ansökan kan göras under hela året. 

Bidrag för speciella ändamål Fritidsnämnden

Fritidsnämnden disponerar fritt ett bidragsbelopp för speciella ändamål. Nämnden fattar beslut om 

bidrag i varje enskilt fall. Ibland behövs ekonomiska medel för speciella ändamål. Det kan exempelvis 

vara vid en oförutsedd utgift, eller vid en speciell satsning i ett projekt eller någon form av 

underhållning som behöver göras. För detta finns bidraget för speciella ändamål att söka. Ansökan kan göras under hela året. 

Nattvandringsbidrag Fritidsnämnden

Som bidragsberättigad förening finns möjligheten att nattvandra med kommunen, och samtidigt tjäna 

en extra slant till föreningskassan. Som vuxen är du en viktig förebild och genom att delta i 

nattvandringen är du med och skapar trygghet för kommunens ungdomar. 

De föreningar som uppfyller uppdraget får 10 000 kr utbetalt till 

föreningens konto i december. Cirka fyra föreningar nattvandrar per 

termin.

Garantibidrag till offentliga 

kulturprogram Kulturnämnden

Bidrag för anordnande av kulturella arrangemang. Enskilda personer kan få stöd för genomförandet av 

ett arrangemang. En förutsättning är att arrangemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas 

vara av allmänt intresse för kommuninvånarna. Arrangemanget ska genomföras inom kommunen eller 

för kommuninvånarna även utanför kommunen, t ex studiebesök, hembygdsutflykter.

Ansökan skickas in en gång per år och lämnas in senast den 1 

november för verksamhet nästkommande verksamhetsår. Bidraget 

kan även sökas under pågående år, av till exempel föreningar som 

anordnar kulturprogram sporadiskt eller till spontana arrangemang.
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Snabb peng Kulturnämnden

"Fixa en konstutställning, arrangera en konsert, festival, göra en spelning, skriva bok, LAN eller något 

annat som ni kommer på. Låt fantasin flöda! Det viktigaste är att det du vill göra är öppet och 

tillgängligt för allmänheten. Du kan ansöka om Snabb peng för i stort sätt alla dina idéer som skulle 

kunna gynna de unga i Vallentuna samt deras kulturliv. "

Du kan ansöka året runt och får besked via e-post inom två-fem 

veckor. Undantag gäller för ansökningar som kommer in perioden juni-

augusti, jul- och nyårshelgerna, här blir svarstiden något längre och 

besked lämnas inte under juli månad. Stöd beviljas inte retroaktivt.

Bidrag till övriga kulturstödjande 

åtgärder Kulturnämnden

Föreningar, organisationer och enskilda personer kan ansöka om bidrag till speciella projekt till exempel 

dokumentation, arkivforskning, bokutgivning, filminspelning med mera. idraget är till för att öka 

utbudet av kulturprojekt som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna från allmän och 

kulturell synpunkt. Kulturnämnden prioriterar arrangemang med utgångspunkt från målsättningen för 

nämndens programverksamhet:

att ge ett kulturutbud som är allsidigt och av god kvalitet

att nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar

att genomföra nyskapande projekt

Ansökan skall om möjligt inlämnas en gång per år - den 1 november – 

för projekt nästkommande år. Bidraget utbetalas efter beslut.

Ideella föreningar inom 

socialnämndens 

verksamhetsområde Socialnämnden

intresseföreningar och organisationer som genom sina frivilliga insatser i verksamheten kompletterar 

socialnämndens egna verksamheter. Föreningsbidrag avser att främja och utveckla organiserad, ideell 

stöd- och anhörigverksamhet i Vallentuna kommun. Sista ansökningsdag för 2021 är den 31 mars.

Pensionärsföreningar Socialnämnden

intresseföreningar och organisationer som genom sina frivilliga insatser i verksamheten kompletterar 

socialnämndens egna verksamheter. Föreningsbidrag avser att främja och utveckla organiserad, ideell 

stöd- och anhörigverksamhet i Vallentuna kommun. Sista ansökningsdag för 2021 är den 31 mars.

Övrigt: 

Föreningskopiering Fritidsnämnden

Som registrerad förening i kommunens föreningsregister så finns möjligheten att använda 

föreningskopiatorn i Kulturhuset. Avgifter för föreningskopiering är följande, fastställda av 

kommunfullmäktige 2014-11-10. Avgiften gäller per kopierad sida, och anges inkl. moms (25 %).

Föreningar ges möjligheten att kopiera vid 

föreningskopieringsutrymmet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. 

Faktureras en gång om året.

Lokalsubventioner Fritidsnämnden

För bidragsberättigade föreningar enligt fritidnämndens bidragsregler så subventioneras föreningar för 

hyra av lökaler och anläggningar.

Förvaltningen stämmer av vilka föreningar som är bidragsberättigade 

så att rätt taxa faktureras vid bokning av lokaler och anläggningar.

(Utöver detta finns även bidrag för studieförbund samt stöd till Vallentuna 4H gård)
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