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1.  Bidragets syfte och ändamål 
De flesta, dock inte alla, ideella organisationer behöver lokaler för att kunna 
bedriva sin verksamhet. Vallentuna kommuns särskilda bidrag till 
gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser är till för att 
möjliggöra för ideella organisationer att kunna tillhandahålla ändamålsenliga, 
hälsosamma och säkra lokaler för den allmänhet som nyttjar dem.  

I och med att kommunen ger möjlighet att ansöka om särskilda extra medel 
för detta främjas det brett förankrade föreningslivet i Vallentuna. 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. Bidraget beslutas om och delas ut av Kommunstyrelsen i 
Vallentuna kommun.   

 

1.1 Allmänt om reglerna för bidraget till 
föreningsdrivna gemensamhetslokaler  

Vallentuna har ett rikt fritidsliv, ofta drivet av ideella krafter. Det utgör en 
viktig del av samhället och stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar 
gemenskap. Genom att ge ekonomiskt stöd till föreningar eller stiftelser vill 
Vallentuna kommun stödja mervärdet och mångfalden som skapas genom 
deras verksamhet. Vallentunaborna ska både erbjudas möjligheter att ta del 
av aktiviteterna men också att själva kunna vara med och skapa dem.  

Kommunen ger på olika sätt stöd, både ekonomiskt och praktiskt, till ideella 
organisationer vars verksamhet till stor del bygger på frivilligarbete. Bland 
annat sker detta inom reglerna för bidragsnormer som fritidsförvaltningen 
har för föreningsverksamhet i Vallentuna.  

För att en förening eller stiftelse ska kunna få stöd måste den lämna in en 
ansökan till kommunen. Om kommunen beslutar att den sökande 
organisationen ska få ekonomiskt stöd (bidrag) innebär det dock inte att ett 
uppdragsförhållande råder mellan parterna.  

Föreningen ska följa bestämmelserna i detta dokument för att bidrag ska 
kunna beviljas och betalas ut. Bestämmelserna som i detta fall avser bidrag till 
gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser har beslutats av 
Kommunstyrelsen. Ändringar i bestämmelserna ska beslutas av samma 
nämnd. Vid eventuella meningsskiljaktigheter i tolkning har 
Kommunstyrelsen företräde.   

Kommunfullmäktige fattar i samband med beslut om kommunplan och 
budget beslut om varje års avsatta bruttoram för bidraget. Kommunstyrelsen 
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tar sedan beslut om, och i vilken omfattning, bidrag ska tilldelas sökande 
föreningar.  

Bidrag kan, men måste inte, varje år delas ut i nivå med den av fullmäktige 
årligt anslagna ramen. En eller flera föreningar eller stiftelser kan komma att 
erhålla bidrag ur varje års anslag. Detta är upp till kommunstyrelsen att 
besluta om.  

2.  Generella villkor för att vara 
ansökningsberättigad förening 

För att en förening eller stiftelse ska kunna söka bidraget från Vallentuna 
kommun ska följande villkor uppfyllas:    

• Föreningen eller stiftelsen har sitt säte i Vallentuna kommun, eller 
merparten av sin verksamhet och sina lokaler inom kommungränsen. 

• Föreningen eller stiftelsen genomför verksamhet som är till nytta för 
Vallentunas kommuninvånare. 

• Föreningen ska bedriva verksamhet eller arrangemang som är öppen 
för allmänheten att besöka eller delta i. Lokalerna som söks bidrag för 
ska hyras eller lånas ut till allmänheten för dess varierande behov.  

• Föreningen eller stiftelsen präglas av demokratiska värderingar samt 
är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer  

• Föreningen eller stiftelsen har under det år som man söker bidrag för 
planerar att genomföra minst 20 aktiviteter/sammankomster 

• Föreningen eller stiftelsen har haft ett årsmöte eller konstituerande 
möte där en styrelse valts och beslut om verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och verksamhetsplan 
har fattats  

• Föreningen eller stiftelsen har ett officiellt organisationsnummer  
• Föreningen eller stiftelsen ska finnas med i kommunens 

föreningsregister och själva säkerställa att aktuella kontaktuppgifter 
till styrelse lämnats för att finns angivna där.  

• Föreningen eller stiftelsen ska årligen uppdatera sina 
föreningsuppgifter inklusive medlemmar i registret.  
 

• Föreningar eller stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
ska på begäran kunna påvisa att de efterlever barnkonventionen 
(Barnkonventionen är en del av den svenska lagen från och med 1 
januari 2020). Om Vallentuna Kommun upptäcker brister i detta 
avseende kan föreningen eller stiftelsen bli återbetalningsskyldiga av 
bidraget. Barn- och ungdomsverksamhet ska vara drog- och alkoholfri. 
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• Föreningar eller stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
ska vara anslutna till en riksorganisation. I de fall föreningen eller 
stiftelser ej är ansluten till en riksorganisation ska Vallentuna 
kommun särskilt godkänna föreningens stadgar för att bidraget ska 
kunna ges.  
  

Vid beslut om bidrag kan undantag från dessa villkor i särskilda fall göras av 
kommunstyrelsen.  

2.1 Kriterier för att kunna erhålla bidraget  
Bidrag kan ges för egen ägd lokal eller lokaler som hyrs årsvis och som inte 
ägs av kommunen. Bidraget kan erhållas av alla föreningar eller stiftelser 
oavsett verksamhet, förutsatt att nedanstående kriterier är uppfyllda.  

2.1.1 Bidrag beviljas inte till:  

• Religiös, partipolitisk eller facklig verksamhet 
• Föreningar eller stiftelser som har uteslutits efter att ha brutit mot 

dessa bestämmelser eller på annat sätt inte har fullföljt sina 
skyldigheter till kommunen eller kommunens bolag 

• Skolidrottsföreningar eller stiftelser 
• Föreningar eller stiftelser vars syfte är att generera vinst till sina 

medlemmar.  
• Föreningar och stiftelser som inte anses uppfylla grundläggande 

etiska, ickediskriminerande och demokratiska värderingar 
• Redan finansierade eller genomförda lokalinvesteringar.  

 

Det finns inget hinder för att samma förening eller stiftelse söker flera olika 
bidrag hos kommunen. Kommunen beviljar normalt sett inte mer än ett 
bidrag för en och samma aktivitet eller samma ändamål. Vid 
kommunstyrelsens bedömning av om detta bidrag ska erhållas eller inte 
beaktas särskilt om föreningen samtidigt erhåller hyresbidrag inom kultur- 
eller fritidsnämndens bidragsnormer.  

2.1.2 Ansökan och krav på ansökningshandlingarna 

• Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar och 
stiftelser i Vallentuna kommun görs enligt de anvisningar som finns på 
kommunens hemsida. 
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• Föreningens eller stiftelsens ordförande samt antingen en av 
revisorerna eller kassören intygar att uppgifterna i bidragsansökan är 
riktiga.  

• Ansökan för varje år ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars.  

• Om ansökan lämnats in för sent till kommunen eller i övrigt inte 
uppfyller kraven ges inte rätt till bidrag.  

• Föreningen ska bifoga sitt senaste godkända årsmötesprotokoll, 
verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse till sin 
bidragsansökan. En nystartad förening som ännu inte haft något 
årsmöte bifogar istället protokoll från sitt konstituerande möte.  

• Av ansökan ska styrelsens sammansättning samt antalet medlemmar i 
föreningen framgå. För barn- och ungdomsföreningar ska det anges 
hur många av medlemmarna som är 7-20 år, hur många som är 21 år 
och äldre, uppdelat på flickor och pojkar.  

2.1.3 Bedömning av ansökningar   

Vid bedömning av ansökan tas följande kriterier i beaktande:   

• De positiva effekter som föreningens eller stiftelsens verksamhet har 
för Vallentunas invånare  

• Föreningens eller stiftelsens ekonomiska situation, inklusive 
eventuella andra bidrag som föreningen erhåller från kommunen eller 
andra finansiärer  

• Hur föreningen eller stiftelsen har använt eventuellt tidigare 
ekonomiskt stöd från kommunen och vilket resultat som har 
redovisats.  

2.1.4 Villkor för bidragsutbetalning 

• Kommunstyrelsen har fattat beslut om att bevilja bidrag 

• Bidrag betalas ut först när begärda fullständiga handlingar skickats in. 
Utbetalning sker till det plusgiro- eller bankgirokonto som föreningen 
har registrerat. 

• Om en förening eller stiftelse beviljas ett delbelopp av ansökt bidrag 
ska föreningen eller stiftelsen inom två veckor från meddelat beslut 
meddela kommunen om de på grund av otillräcklig finansiering avstår 
från att genomföra insatsen, och därmed den beviljade bidragsdelen   
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3.  Uppföljning och kontroll  

3.1 Redovisning av beviljat bidrag  

• Samtliga föreningar eller stiftelser som har beviljats bidrag ska senast 
det datum som anges i samband med ansökan lämna en redovisning 
av hur bidraget har använts och påvisa resultatet som uppnåtts med 
stöd av bidraget. 

• Redovisningen kommer att följas upp av kommunen. Godkänd 
redovisning av tidigare bidrag för avslutat verksamhetsår är en 
förutsättning för att ny ansökan om bidrag ska kunna godkännas.  

Föreningen eller stiftelsen ska även kunna visa upp protokoll, medlemslistor 
och övriga handlingar för granskning om kommunen begär det. Eventuella 
kontroller ska ske med respekt för medlemmars personliga integritet.   
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