
 
 

   

 

Kontaktperson: Hanna Björklund, Föreningskonsulent 

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby 

Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 970 77 

hanna.bjorklund@upplandsvasby.se  
 

 

Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby 

kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet 

inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och 

frilufsföreningar. 
 
Bestämmelser för kommunala bidrag till idrottsföreningar avseende kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde gällande från 1 oktober 2014 till 31 december 
2018. 
 
 

Grundläggande krav för bidrag till övriga föreningar  

Bidragsberättigade är de föreningar som har sin huvudsakliga hemvist och aktiviteter i Upplands Väsby 

kommun.  

Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar som är godkända av riksorganisationen eller av 

kommunen. 

Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska demokratiska principer, vara 

öppen för envar som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.  

Föreningar som erhåller kommunalt bidrag är skyldiga att på begäran ställa räkenskaper, protokoll, 

medlemsregister och övriga handlingar till förfogande för granskning av kommunen utsedd granskare.  

Som medlem räknas den som erlagt en av föreningen fastställd årsavgift för aktuellt verksamhetsår 

(minst 50 kr). 

I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan kultur- och fritidsnämnden kräva tillbaka 

utbetalt bidrag, alternativt avvakta med utbetalning av beviljat bidrag. Eventuella kontroller ska ske med 

iakttagande av medlemmarnas personliga integritet.  

Bidraget för en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en gång/år och kan endast 

sökas av den förening som genomfört verksamheten. Således kan bidraget för en redovisad verksamhet 

endast beviljas för en förening och under ett reglemente. Vid samarrangemang kan endast en av 

arrangörerna söka bidrag.  

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska instifta en drogpolicy där avstånd tas mot droger, 

och alkohol. Dokumentet ska granskas och godkännas vid varje nytt årsmöte. 

Bidragsregler för övriga föreningar 

 

 

 
 



   
 

   

 

Kontaktperson: Hanna Björklund Föreningskonsulent 

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby 

Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 970 77 

hanna.bjorklund@upplandsvasby.se  
 

Bidrag för ideella övriga föreningar utgår ej till religiöst samfund, enskild kulturutövare, företag eller 

idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. 

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.  

 

Tolkning  

Kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde avseende gällande bidragsbestämmelser. Om en 
överenskommelse ej kommer till stånd, kommunen och föreningen är oense om stödets storlek, gäller 
kommunens beslut. Det går inte att överklaga beslutet. 

 

Förening med hemvist i flera kommuner  

Förening som också har sin hemvist i andra kommuner kan efter särskild ansökan beviljas bidrag för 
verksamhet i Upplands Väsby kommun. Detta gäller endast om bidrag för denna verksamhet ej erhålls 
av annan kommun.  

 

Syfte 

Bidragen utgår till föreningar vars huvudverksamhet är skapande verksamhet inom ex. musik, dans, 
konst, fotografi, teater, film, konsthantverk, poesi, eller annan verksamhet som beaktar delar av det 
kulturella fältet i syfte att främja kulturlivet i Upplands Väsby kommun. Bidraget utgår även till 
friluftsföreningar och scoutföreningar. 

 

Bidragsformer  

Följande bidrag kan sökas: 

• Verksamhetsbidrag 

• Startbidrag 

• Lokalbidrag 

• Projektbidrag 
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Verksamhetsbidrag 

Bidraget är ett stöd för föreningar att kunna bedriva sin verksamhet.  

Modellen för ersättning baseras på en dialog mellan kommunens Föreningskonsulent tillsammans med 
avdelningschef för kultur och fritid och föreningen. Utifrån föreningens bokslut/ 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, särskilda projekt/insatser samt framtida insatser görs en 
bedömning av föreningens behov och ekonomisk ersättning för detta.  

 

Upplägg 

1. För att ansöka om verksamhetsbidraget måste föreningen anmäla sig till bidragsmöte. Detta görs på 
kommunens hemsida www.upplandsvasby.se – Uppleva och Göra – Föreningar- Föreningsbidrag – 
Anmälan till bidragsmöte. Sista anmälningsdatum 15 oktober. 

2. Kommunens Föreningskonsulent kallar därefter till bidragsmöte som hålls i november månad.  

3. Väl på mötet förs en dialog mellan kommunens Föreningskonsulent tillsammans med avdelningschef 
för kultur och fritid och föreningen. Föreningen redovisar bokslut/ verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan, särskilda projekt/insatser samt framtida insatser.   

4. Om föreningen beviljats bidrag för föregående år, redovisar föreningen hur bidraget använts. 

5. Utifrån föreningens redovisning av verksamhet för både föregående och kommande verksamhetsår, 
ambitionsnivå, föreningens ekonomi, tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska läge 
fastlås bidragets nivå.  

6. Stödet betalas ut i förskott, för kommande verksamhetsår. 

I samband med bidragsasökan ska föreningens bidragsansvarige logga in i föreningsregistret och 
kontrollera samt godkänna kontaktuppgifterna. 

 

Lokalbidrag  

Utöver möjlighet att hyra kommunens lokaler till reducerad kostnad kan föreningar, som kan påvisa 
särskilda behov, beviljas bidrag för annan lokal. Bidrag utgår med max 50 % av den totala 
hyreskostnaden och är maximerat till 40 000 kronor.  

Bidragsberättigade kostnader är uppvärmning, vatten, sophämtning samt hyra. Som hyra räknas i 

förekommande fall även ränta och amortering. Till ansökan bifogas, förutom årsmöteshandlingar (se 

rubrik under Ansökan), underlag som stödjer ansökan, ex. fakturor.  

Senast ansökningsdag (i FRI) är 15 februari. 
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Projektbidrag  

Projektbidrag kan utbetalas till verksamhet inom ramen för kultur- och fritidsnämndens mål. Bidraget 

kan sökas under två ansökningstillfällen per år och beslutas i kultur- och fritidsnämndens 

nästpåkommande möte från ansökningstidens slut. En förening kan beviljas maximalt 40 000 kr i 

projektbidrag per år. Bidraget ska underlätta för föreningar att genomföra olika projekt som innebär 

någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Projektet måste ha ett startdatum och ett slutdatum 

definierat. Bidraget betalas ej ut till jubileum, kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga 

lokaler, nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler, utlandsresor eller inköp av mat och 

dryck.  

Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera större tävlingar. I vissa fall kan bidraget 

även användas vid en uppstart av ny verksamhet inom föreningen. Kultur- och fritidsnämnden ser extra 

positivt på projekt som ämnar till att öka möjligheterna för barn- och ungdomar med 

funktionsnedsättning att delta i föreningsverksamhet.  

Föreningar som beviljats projektbidrag ska återrapportera hur bidraget använts. I återrapportering ska 

det framgå hur kostnaderna fördelats samt eventuella avikelser.  

 bidrag ansökta 15/4 redovisas senast januari året därpå (ex. bidrag sökta 15/4 2015 – redovisas 

januari 2016). 

 bidrag ansökta 15/8 redovisas senast januari ett år och fem månader efter ansökningsdatumet. 

(Ex. bidrag ansökta 15/8 2015 – redovisas januari 2017). 

Ansökningsdatum (Formulär på hemsidan): 15/4 och 15/8 

 
Startbidrag  
 
Bidrag utgår till nystartad förening med 500 kr per månad under första verksamhetsåret. Ansökan kan 
inlämnas när föreningen uppnått 14 medlemmar, varit verksam 3 månader och är registrerad.   
Ansökan kan göras (i FRI) när ovanstående kriterier, inklusive grundläggande krav för bidrag till 
idrottsföreningar är uppfyllda. 
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Ansökan 
Hur ansökan görs, skiljer sig mellan olika bidrag (läs mer under respektive bidragsrubrik). 
 
 
Ansökningsformulär online 

 

På Upplands Väsbys kommuns hemsida www.upplandsvasby.se under Uppleva och Göra – Föreningar 
– Föreningsbidrag finns formulär för ansökan om projektbidrag samt anmälan till bidragsmöte för 
verksamhetsbidraget. Eventuella bilagor mailas till kommunens Föreningskonsulent. 
 
 

Bidragsystemet FRI 

Lokalbidrag samt Startbidrag ansöks via webbidragssystemet FRI. Mer information finns på 
kommunens hemsida www.upplandsvasby.se under Uppleva och Göra – Föreningar – Bidrag. För 
inloggningsuppgifter till bidragssystemen, kontakta kommunens föreningskonsulent. 
I samband med bidragsasökan ska föreningens bidragsansvarige logga in i föreningsregistret och 
kontrollera och godkänna kontaktuppgifterna.  
 
 

Bifoga dokument till ansökan 

 

Till ansökan bifogas, av årsmöte godkänd, handlingar från senast avslutade verksamhetsår: 
 

 Verksamhetsberättelse  

 Årsmötesprotokoll 

 Ekonomisk berättelse  

 Revisionsberättelse 

 
Ansökan om föreningsbidrag ska göras av en av föreningens huvudstyrelse utsedd person. 
Bidragsansökan ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som anges i detta dokument.  
Det ska klart framgå av den ekonomiska berättelsen hur mycket som är bidrag från kommunen, bidrag 
från landstinget, statligt bidrag (t ex statligt aktivitetsstöd eller särskilt projektstöd), liksom antalet 
medlemmar och medlemsavgifternas storlek. Verksamhetsberättelsen skall innehålla en kort 
redovisning över hur de kommunala bidragen har nyttjas.  
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