
 
 

   

 

Kontaktperson: Fritidsstrateg 

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby 

Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 970 00 

vasbydirekt@upplandsvasby.se  
 

 

Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till 

Riksidrottsförbundet 

Bestämmelser för kommunala bidrag till idrottsföreningar avseende kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. Bestämmelserna är uppdaterade september 
2016 och gäller från och med oktober 2016 till och med 31 december 2018. 

 

Grundläggande krav för bidrag till idrottsföreningar  

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

Väsby kommun, samt är anslutna till Riksidrottsförbundet.  

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.  

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

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

iakttagande av medlemmarnas personliga integritet. Eventuella ekonomiska krav som kommunen har 

på föreningen måste vara betalda innan bidrag kan betalas ut.  

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

(minst 50 kr).  

Bidrag för en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en gång och kan bara sökas av 

den förening som genomfört verksamheten. Således kan bidrag för en redovisad verksamhet endast 

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

söka bidrag.  

Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet skall användas i den verksamheten och inte i föreningens 

vuxenverksamhet. Föreningen skall på anmodan kunna lämna ekonomiska särredovisningar för 

ungdoms- respektive vuxenverksamhet.  

Bidragsregler för idrottsföreningar 
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Föreningarna ska ha en policy mot alkohol och andra droger samt en gällande kostpolicy som visar att 

föreningen förespråkar en sund kosthållning och generellt avråder från kosttillskott.  

Senast aktuella årsmöteshandlingar måste finnas tillgängliga i bidragssystemet ApN i samband med 

ansökningar om aktivitetsbidrag (och grundbidrag) samt lokalbidrag. Handlingar som efterfrågas är 

årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse. 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.   

Bidragsansökan ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som anges i detta dokument.  

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.  

 

Förening med hemvist i flera kommuner  

Förening som också har sin hemvist i andra kommuner kan efter särskild prövning beviljas bidrag för 

verksamhet i Upplands Väsby kommun. Detta gäller endast om bidrag för denna verksamhet ej erhålls 

av annan kommun.  

 

Bidragsformer  

Bidrag ges i form av: 

 Grundbidrag  

 Aktivitetbidrag 

 Startbidrag  

 Lokalbidrag 

 Projektbidrag  

 

 

Grundbidrag och aktivitetsbidrag  

Gemensamma villkor  

 I föreningen ska det finnas minst 14 aktiva medlemmar i åldern 7 år till 20 år. 

 Föreningen ska ha genomfört minst 5 aktiviteter per halvår. 

 För att vara bidragsberättigad ska en medlem vara mellan 7-20 år och ha deltagit minst 8 gånger 

per år. 

 Medlem ska ha betalat medlemsavgift på minst 50 kr per år.  

 I samband med ansökan ska handlingar från senaste årsmötet finnas tillgängliga i ApN. 
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Grundbidrag  

Bidrag utgår med 85 kr per bidragsberättigad medlem och år. Föreningen måste ansöka om 

aktivitetsbidrag via ApN för att kunna få grundbidrag. I övrigt se gemensamma villkor ovan. 

Det krävs ingen särskild ansökan om grundbidrag, ansökan sker per automatik när föreningen ansöker 

om aktivitetsbidrag via ApN. 

Grundbidraget betalas ut en gång per år, i samband med övrig bidragsutbetalning under våren, för 

föregående års antal bidragsberättigade medlemmar. 

 

Aktivitetsbidrag  

Bidrag ges för sammankomst, som varat minst 60 minuter, med minst 3 deltagare utöver ledare. Bidrag 

utgår med 68 kr/sammankomst för ålderskategorin 7-13 år och med 85 kr/sammankomst för 

ålderskategorin 14-20 år. Ålderskategorierna avser det kalenderår man fyller år. En grupp med blandade 

åldrar tillhör den ålderskategorin som majoriteten av medlemmarna tillhör. För deltagare med 

funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns och för verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning accepteras mindre gruppstorlek.   

Bidrag utgår för sammankomster som sker i föreningens regi. En sammankomst ska ligga i linje med 

föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom.  

En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Med grupp menas en naturlig grupp inom 

föreningens verksamhet. Ett lag, grupp eller trupp kan endast redovisa en aktivitet som en 

sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med fler ledare. D.v.s. en grupp får 

inte under en sammankomst, ur redovisningssynpunkt, indelas i mindre grupper för erhållande av 

ytterligare aktivitetsstöd. Enskild medlem kan ingå i flera grupper men får bara räknas vid ett tillfälle per 

dag i en och samma förening. Bidrag utgår för max 60 sammankomster/person och halvår. Om en 

deltagare aktivt deltar i flera olika föreningar under samma dag godkänns samtliga aktiviteter. 

Ansvarig ledare ska vara närvarande under hela sammankomsten, d.v.s. även under gemensam samling 

och avslutning, och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper samtidigt. Verksamhet i 

”drop in form” där gemensam samling och avslutning saknas är ej bidragsberättigad.  

Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster eller till andra aktiviteter eller övriga föreningar, vilka får 

bidrag på annat sätt.  

Ansökan om aktivitetsbidrag sker i ApN vid två tillfällen och baseras på nedanstående perioder:  

1. Perioden 1/1 – 30/6 ansöks senast 25 augusti  

2. Perioden 1/7 – 31/12 ansöks senast 25 februari  
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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 om startbidrag sker i ApN och kan göras när ovanstående kriterier, inklusive grundläggande 

krav för bidrag till idrottsföreningar, är uppfyllda. 

 

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, 

underlag som stödjer ansökan, ex. fakturor.  

Ansökan om lokalbidrag sker i ApN och sista ansökningsdag är 25 februari. 

 

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 alternativt 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. 

Bidraget betalas ej ut till jubileum, kostnader för befintliga lokaler, nybyggnationer/renoveringar av 

fastigheter eller lokaler, utlandsresor eller inköp av mat och dryck.  

Ansökan görs via formulär på kommunens hemsida senast 15/4 och 15/8, observera att 

projektbidraget vissa år kan utebli (se hemsidan för aktuell information). Föreningar som beviljats 

projektbidrag ska redovisa hur bidraget använts, hur kostnaderna fördelats samt eventuella avvikelser:  

 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). 
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ApN – Aktivitetskort på Nätet 

Ansökan om aktivitetsbidrag (inklusive grundbidrag), lokalbidrag samt startbidrag görs i systemet 

Aktivitetskort på Nätet (ApN).  

För aktivitetsbidrag krävs närvaroregistrering av deltagare och ledare vid varje sammankomst. 

Närvaroregistreringen kan ske direkt i ApN eller i ett externt administrationssystem. ApN kan kopplas 

samman med externa system som IdrottOnline (RF), MyClub, SportAdmin, Attendance, Sportnik, 

Laget.se, Svenska Lag, @Medlem, Friskis & Svettis m.fl. Föreningen administrerar då sina närvarokort 

som vanligt och informationen exporteras till ApN och anpassas efter kommunens bidragsregler. 

Föreningar som inte har externa administrationssystem rapporterar närvarokorten direkt i ApN. 

Ansökan om aktivitetsbidrag görs genom att godkänna och skicka in periodrapporten och kan endast 

göras av föreningens administratör. Ansökan måste kompletteras med aktuella årsmöteshandlingar 

(årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse) som laddas 

upp i ApN under rubriken Bidragsansökan – Årsmöteshandlingar till bidragsansökningar. Det räcker 

med att ladda upp aktuella handlingar en gång per år, det måste inte göras i samband med varje 

bidragsansökan om inte föreningen haft ett årsmöte mellan de olika bidragsperioderna. Det går bra att 

ladda upp nya årsmöteshandlingar så snart föreningen haft ett nytt årsmöte, det måste inte ske i 

samband med en ansökningsperiod. 

Ansökan om lokalbidrag och startbidrag finns under rubriken Bidragsansökan. Ansökan görs genom att 

välja aktuellt bidrag, fylla i uppgifterna som efterfrågas, ladda upp nödvändiga dokument och skicka in. 

Det går att spara en påbörjad ansökan och skicka in vid senare tillfälle om någon uppgift saknas. På 

sidan Bidragsansökan syns status på inskickade ansökningar (skickad, mottagen, beviljad, avslag, 

komplettering önskas) och under varje enskild ansökan syns logg för alla händelser gällande ansökan 

och eventuella kommentarer från kommunens bidragsansvarige, exempelvis orsak för avslag. 

 

Föreningsregistret FRI  

En gång per år ska föreningens administratör logga in i föreningsregistret och kontrollera att alla 

uppgifter om föreningen stämmer (kontaktuppgifter, styrelseledamöter, plus-/bankgirokonto m.m.). 

Administratören ska justera uppgifter vid behov och sedan godkänna föreningsuppgifterna. Det är 

föreningens skyldighet att hålla föreningsregistret uppdaterat, vid felaktiga uppgifter kan det bli 

problem vid bidragsutbetalningar och föreningen kan missa viktig information från kommunen.   

 
Tolkning  

Kultur- och fritidsnämnden hartolkningsföreträde avseende gällande bidragsbestämmelser.

  

 


