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1.  Bidragsnormer för fritidsnämndens 
föreningsbidrag 

Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja 
en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och 
fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete 
samt stödja föreningslivet. 

Fritidsnämndens ekonomiska stöd till föreningslivet består i huvudsak av två delar; 
kontanta bidrag och lokalsubventioner. Men stödet till föreningslivet innebär också 
möjligheter att kopiera till föreningstaxa och finnas med i kommunens 
föreningsregister. För att kunna ta del av fritidsnämndens bidrag så ska föreningen 
uppfylla grundkraven och i de fall som särskilda krav gäller för respektive bidrag även 
uppfylla dem. 

1.1 Vad ger Fritidsnämnden bidrag till? 
Fritidsnämnden hanterar bidragsansökningar som gäller nämndens ansvarsområde. 
Det ska vara verksamhet som ger Vallentunaborna möjligheter att utöva eller ta del av 
idrott och friluftsliv i syfte att ha en meningsfull fritid. 

1.1.1 Fritidsnämnden hanterar följande bidragsformer 

• Nattvandringsbidrag 
• Ledarutbildningsbidrag 
• Verksamhetsbidrag för funktionshindersföreningar 
• Lokalsubventioner 
• Aktivitetsbidrag 
• Hyresbidrag 
• Bidrag för speciella ändamål 
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2.  Prioriterade målgrupper   
Det finns två målgrupper som prioriteras i fritidsnämndens stöd till föreningslivet, 
dessa är: 

• Barn och unga som är 7-20 år. 
• Personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 

Utöver dessa målgrupper kan fritidsnämnden välja att prioritera andra målgrupper 
eller områden som nämnden anser är i behov av särskilt stöd. 

3.  Demokratisk struktur  
Kommunens bidrag ska endast gå till föreningar med en demokratisk struktur. Det 
innebär att föreningen ska: 

• Ha en styrelse som är utsedd av medlemmarna vid föreningens årsmöte enligt 
föreningens stadgar. 

• Ge föreningens medlemmar samma rättigheter, skyldigheter och möjlighet till 
inflytande, delaktighet och ansvar. Oberoende av genus, ålder, nationalitet, 
religion, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning eller 
socioekonomisk situation. 

• Tillämpa FN:s internationella konvention för mänskliga rättigheter och verka 
för att verksamheten ska vara tillgänglig för alla enligt FN:s internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

• Ha en nolltolerans mot företrädare (styrelseledamöter, ledare, medlemmar 
och anställda) som uttrycker åsikter som uppmanar till våld eller som inte är 
förenliga med principen om alla människors lika värde. 

• Respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot 
diskriminering. 

Utöver demokratisk struktur så ska föreningen: 

• Förebygga och motverka rasism och främlingsrädsla. 
• Ta hänsyn till hållbar utveckling och arbeta för ökad miljömedvetenhet i sin 

verksamhet. 

4.  Grundkrav 
För att kunna ta del av fritidsnämndens bidrag så ska föreningen uppfylla 
grundkraven och i de fall som särskilda krav gäller för respektive bidrag även uppfylla 
dem. 

4.1.1 Bidragsberättigad förening ska: 

• I huvudsak bedriva verksamhet i Vallentuna för Vallentunas invånare. 
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• Ha en demokratisk struktur, se beskrivningen vid den tredje rubriken; 
”Demokratisk struktur”. 

• Senast tre månader efter varje årsmöte skicka in verksamhetsberättelse med 
uppgift om medlemsantalet totalt och för gruppen 7-20 år, ekonomisk 
redovisning, revisionsberättelse samt undertecknat årsmötesprotokoll. 

• Tillhöra en statsbidragsberättigad riksorganisation eller ha fått sina stadgar 
godkända av fritidsnämnden. 

• Ha ett registrerat post- eller bankgirokonto. 

4.1.2 Övriga bestämmelser 

• En förening kan endast få bidrag för en och samma verksamhet av en 
kommunal nämnd. 

• Har föreningen skulder till kommunen så har fritidsförvaltningen rätt att 
kvitta dessa mot innestående bidrag. 

• Nämnden kan besluta om att bevilja undantag för en förening gällande en 
eller flera punkter i grundkraven. 

4.1.3 Särskilda riktlinjer för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska: 

• Tillämpa FN:s barnkonvention. Se bilaga Särskilda riktlinjer för föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet. 

• Ha en policy mot alkohol, narkotika, droger och tobak och se till att den följs. 

4.1.4 Uppfyller föreningen grundkraven  

Om föreningen uppfyller grundkraven så har föreningen möjlighet att: 

• Finnas med i Vallentuna kommuns föreningsregister synlig på nätet. 
• Kopiera till föreningstaxa vid föreningskopieringen. 
• Hyra utvalda lokaler för föreningsmöten till föreningstaxa. 
• Ansöka om bidrag eller lokalsubventioner enligt gällande regler för det 

specifika bidraget. 

5.  Nattvandringsbidrag 
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 de föreningar som åtar sig att 
nattvandra under en termin.  
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Nattvandringarna leds av personal från fritidsförvaltningens fältgrupp, under helger, 
på olika platser i Vallentuna kommun. Föreningar som skriver på överenskommelsen 
om uppdraget förbinder sig att delta med minst två vuxna personer, vid minst fyra 
tillfällen per månad under de månader som överenskommelsen avser för respektive 
termin. Alla som deltar i nattvandringen får de instruktioner som behövs. 

Ett bidrag betalas ut till föreningen, efter avslutad termin, efter genomfört uppdrag 
enligt undertecknad överenskommelse. 

5.1.1 Vilka föreningar kan ansöka om bidraget? 

Alla föreningar som uppfyller grundkraven har möjlighet att anmäla sig till uppdraget 
att nattvandra. Skulle antalet anmälda föreningar bli för många under en termin så 
prioriteras föreningar som inte har haft uppdraget tidigare. 

5.1.2 Vilka ansökningsdatum gäller? 

För att ha möjlighet till att ta del av nattvandringsbidraget så anmäler sig föreningen 
till nattvandringen till respektive termin. Utskick och annonsering med aktuella 
datum görs via mail och vallentuna.se inför terminsstart.  

6.  Ledarutbildningsbidrag 
För att främja att vi har utbildade ledare inom föreningslivet i Vallentuna så erbjuder 
fritidsnämnden ett ledarutbildningsbidrag. Bidraget är tänkt att uppmuntra 
föreningar att låta sina ledare vidareutbilda sig inom föreningsverksamhetens 
område.  

Bidragsbeloppet för ledarutbildning består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen 
är densamma för alla föreningar och beloppet fastställs årligen av fritidsnämnden. 
Den rörliga delen beräknas utifrån antalet redovisade sammankomster för 
kommunalt aktivitetsstöd under föregående kalenderår, vilket multipliceras med ett 
belopp som årligen fastställs av fritidsnämnden. För handikappföreningar 
multipliceras samma belopp istället med antalet medlemmar. 

6.1 Regler för ledarutbildningsbidraget 
• Bidragsberättigade kurser ska vara arrangerade av riks- eller distriktsförbund 

som är riktade till att leda barn- och ungdomar. Andra kurser (exempelvis 
lokalt anordnade kurser) ska i förväg vara godkända för bidrag av 
fritidsförvaltningen. 

• Bidragsgrundande kostnader är: 
- kursavgift, upp till hela beloppet, och 
- övriga omkostnader, upp till 50 % av redovisat belopp.  

• Samtliga kostnader ska vara verifierade.  
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• Bidrag utbetalas inte för kurser som har karaktären av yrkesutbildning. 

6.1.1 Vilka kan ansöka om bidraget? 

Alla föreningar som uppfyller grundkraven kan ansöka om den fasta delen av 
ledarutbildningsbidraget. För att kunna ta del av den rörliga delen så behöver 
föreningen redovisa aktivitetsbidrag. Den rörliga delen kan föreningen tidigast få ta 
del av det andra året som de är verksamma i kommunen. 

6.1.2 Vilka ansökningsdatum gäller? 

Ledarutbildningsbidraget går att ansöka om under hela året fram till 30 november. 

Ansökan görs via vallentuna.se eller på blankett och lämnas till fritidsförvaltningen 
efter genomförd kurs och inom samma kalenderår som kursen har genomförts. Till 
ansökan så ska kursintyg, kvitto på kursavgift och kvitto eller underlag på eventuellt 
övriga kostnader bifogas. 

7.  Verksamhetsbidrag till 
funktionshindersföreningar 

Föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning kan 
ansöka om ett verksamhetsbidrag.  

Verksamhetsbidrag lämnas med ett belopp per medlem som är boende i Vallentuna 
kommun, oavsett ålder. Bidrag betalas inte ut för familjemedlemmar eller andra typer 
av stödmedlemmar i föreningen. Beloppets storlek fastställs av fritidsnämnden.  

Ansökan görs via formulär eller blankett som finns på Vallentuna kommuns hemsida.  

7.1.1 Vilka kan ansöka om bidraget? 

Föreningar som uppfyller grundkraven och som är registrerade i Vallentuna 
kommuns föreningsregister som en förening med verksamhet som är riktad för 
personer med funktionsnedsättning. 

7.1.2 Vilka ansökningsdatum gäller? 

Ansökan skickas in via vallentuna.se eller blankett till fritidsförvaltningen senast den 
30 november det år som ansökan avser.  



 

 
 
 
 
 
 

 

9 

8.  Lokalsubvention - möteslokaler 
Fritidsnämnden utgår ifrån viljan att skapa goda förutsättningar för en meningsfull 
fritid för alla i Vallentuna kommun. Föreningar som uppfyller grundkraven får hyra 
utvalda möteslokaler för föreningsmöten till föreningstaxa.  

8.1.1 Vilka kan ansöka om bidraget? 

Alla föreningar som uppfyller grundkraven. 

8.1.2 Vilka ansökningsdatum gäller? 

Ingen separat ansökan görs. Fritidsförvaltningen gör årligen en kontroll av 
registrerade föreningar vilka som uppfyller kraven för att få hyra möteslokaler till 
föreningstaxa.  

9.  Aktivitetsbidrag 
Aktivitetsbidrag är ett kontant bidrag till föreningar och syftar till att stödja den 
löpande verksamheten, till exempel regelbundna träningar och aktiviteter. 

9.1 Regler för aktivitetsbidraget 
• Personer som tillhör någon av kommunens prioriterade målgrupper (barn 

och unga mellan 7-20 år och personer med funktionsnedsättning) räknas som 
bidragsberättigade medlemmar. 

• Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar som är 
folkbokförda i Vallentuna kommun.  

• Sektioner inom samma förening som är anslutna till olika 
specialidrottsförbund kan, ur bidragssynpunkt, räknas som skilda föreningar. 

• Föreningen ska redovisa minst 10 sammankomster för de bidragsberättigade 
medlemmarna under ansökningsperioden (20 sammankomster/år). 

• Sammankomsten ska pågå minst 45 minuter och innehållet ska vara inom 
ramen för föreningens verksamhetsidé. 

• Sammankomsten ska vara ledarledd och ha minst tre deltagare utöver 
ledaren. Ledaren ska närvara under hela sammankomsten och får inte, ur 
bidragssynpunkt, vara ledare för fler grupper samtidigt. Genom att godkänna 
aktivitetskortet vid ansökan så intygar ledaren att uppgifterna är riktiga. 

• Vid varje sammankomst ska närvarokort föras där deltagarnas namn och 
personnummer (10-siffror) antecknas. Det registreras i kommunens e-tjänst 
för ansökan om aktivitetsstöd.  

• Ledare i åldern 13-20 år får räknas som bidragsberättigad deltagare. 
• För deltagare i åldern 7 till och med 12 år beviljas bidrag för maximalt 3 

sammankomster/vecka (max 78 ggr/halvår) inom samma förening/sektion. 
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För övriga bidragsberättigade deltagare beviljas bidrag för maximalt 4 
sammankomster/vecka (max 104 ggr/halvår) inom samma förening/sektion.  

• Bidrag för en och samma verksamhet kan erhållas från endast en kommunal 
nämnd. 

• Bidraget består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgör ett 
grundbidrag per sammankomst. Den rörliga delen utgör en ersättning per 
deltagare i sammankomsten, maximerad till 30 deltagare (inklusive ledare). 
Beloppen fastställs årligen av fritidsnämnden. 

• Bidrag beviljas en gång per deltagare, sammankomst och dag inom samma 
förening. Ledare kan räknas med i fler sammankomster per dag, men inte 
samma tid. 

• Summan av bidragsberättigade aktiviteter ska till minst 75 procent innefatta 
verksamhet som är i linje med föreningens verksamhetsområde. Därutöver 
kan sådan verksamhet som direkt främjar föreningens verksamhetsområde 
vara stödberättigad. 

• Vid samarbete mellan föreningar kan endast en av föreningarna söka 
aktivitetsbidrag för deltagaren. 

• Om föreningen kan få stöd från något av studieförbunden för en aktivitet ska 
föreningen i första hand ansöka om bidrag från den aktören. Om föreningen 
får stöd från något av studieförbunden för en aktivitet kan föreningen inte 
ansöka om aktivitetsbidrag för samma aktivitet.  

• Bidrag beviljas inte till entrébelagda tävlingar/matcher, kommersiella 
arrangemang såsom danser, bingo, styrelsemöten eller liknande.  

9.1.1 Vilka kan ansöka om bidraget? 

Alla föreningar som uppfyller grundkraven, särskilda riktlinjer för barn- och 
ungdomar och reglerna för aktivitetsbidraget kan ansöka om aktivitetsbidrag. 

9.1.2 Vilka ansökningsdatum gäller? 

Aktivitetsbidrag söks vid två tillfällen om året: 

• Ansökan för aktiviteter under perioden 1 januari - 30 juni lämnas in senast 25 
augusti samma år. 

• Ansökan för aktiviteter under perioden 1 juli - 31 december lämnas in senast 
25 februari efterföljande år. 

Ansökan om Aktivitetsbidrag görs via kommunens e-tjänst för ansökan om 
aktivitetsbidrag. Fullständig information om e-tjänsten finns på kommunens 
hemsida. 

10.  Hyresbidrag 
Föreningar som av särskilda skäl bedriver verksamhet i en lokal som kommunen inte 
kan erbjuda och som anses som nödvändigt för föreningen specifika aktivitet kan få 
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hyresbidrag. Hyresbidraget är för de barn- och ungdomsföreningar som har möjlighet 
att ansöka om aktivitetsbidrag och innebär att det ger föreningen en extra peng per 
sammankomst i den specifika lokalen. Fritidsnämnden bestämmer årligen nivån på 
extrapengen separat och är densamma för alla föreningar som fått beviljat denna typ 
av bidrag. 

10.1.1 Vilka kan ansöka om bidraget? 

Föreningar som uppfyller grundkraven och redovisar godkända aktiviteter för 
aktivitetsbidraget kan få hyresbidraget om fritidsnämnden har beviljat lokalen som 
godkänd. 

10.1.2 Vilka ansökningsdatum gäller? 

För att få en lokal godkänd behöver föreningen ansöka om det till fritidsnämnden. 
Ansökan skickas in via vallentuna.se eller blankett till fritidsförvaltningen. 

Om lokalen blir godkänd så betalas hyresbidraget ut i samband med 
aktivitetsbidragsansökan två gånger om året. 

11.  Lokalsubvention - gymnastiksalar, 
sporthallar och anläggningar 

Vallentuna kommun kan ge subvention på hyran för tider i gymnastiksalar, 
sporthallar och anläggningar till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

11.1.1 Vilka kan ansöka om bidraget? 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller grundkraven, särskilda 
riktlinjer för barn- och ungdomar och som redovisar minst 20 aktiviteter per 
verksamhets år får hyra gymnastiksalar, sporthallar och anläggningar till 
föreningstaxa. För att bli en bidragsberättigad förening enligt grundkraven behöver 
samtliga punkter uppfyllas. Föreningen ska kunna visa att de haft minst 20 aktiviteter 
per verksamhetsår vilket förvaltningen stämmer av årligen i och med föreningens 
aktivitetsbidragsansökan. 

11.1.2 Vilka ansökningsdatum gäller? 

Fritidsförvaltningen stämmer av inför schemaläggningen av säsongstider vilka 
föreningar som uppfyller kraven för lokalsubvention i gymnastiksalar, sporthallar och 
anläggningar. Ingen separat ansökan görs. 
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12.  Bidrag för speciella ändamål 
Fritidsnämnden disponerar fritt ett bidragsbelopp för speciella ändamål. Nämnden 
fattar beslut om bidrag i varje enskilt fall. Denna bidragsform saknar fasta normer, 
men fritidsnämnden vägleds i sina beslut av framtagna riktlinjer, se Riktlinjer för 
bidrag för speciella ändamål. 

12.1 Regler för bidrag för speciella ändamål 
• Bidrag för speciella ändamål riktar sig till aktiviteter, verksamhet och projekt 

som är riktade till eller främjar en meningsfull fritid för målgruppen barn och 
unga i åldern 7-20 år eller personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 

• Ansökan ska göras innan genomförd aktivitet, verksamhet eller projekt. 
• Föreningen ska bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget kapital. 
• Bidrag lämnas inte till personalkostnader, eller annat som är att betrakta som 

en del av föreningens ordinarie löpande utgifter. 

12.1.1 Vilka kan ansöka om bidraget? 

Alla föreningar som uppfyller grundkraven och reglerna för bidrag för speciella 
ändamål kan ansöka om bidrag för speciella ändamål. 

12.1.2 Vilka ansökningsdatum gäller? 

Bidrag för speciella ändamål kan sökas under hela året. Ansökan skickas in via 
vallentuna.se eller blankett till fritidsförvaltningen. 
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