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KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beslut i Kommunstyrelsen 2017-04-03  

§ 44 

 

   

   

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun 
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Arrangemangsstöd ..................................................................................... 10 

1. Allmänna bestämmelser  

Inledning 

Täby har ett rikt föreningsliv – en viktig del av samhället som stärker 

livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Genom att ge stöd till 

föreningar vill Täby kommun stödja mångfalden och mervärdet som skapas 

genom föreningarnas verksamhet. Täbyborna ska både erbjudas möjligheter att 

ta del av aktiviteter inom föreningslivet och att själva vara med och påverka det. 

 

Kommunen ger stöd, både ekonomiskt och praktiskt, till föreningar vars 

verksamhet till stor del bygger på frivilligarbete. Föreningarnas verksamhet ska 

vara ett komplement till den kommunalt finansierade verksamhet som drivs i 

egen regi eller av fristående aktörer, inte en ersättning för denna verksamhet. 

För att en förening ska kunna få stöd måste den lämna in en ansökan till 

kommunen. Om kommunen beslutar att föreningen ska få ekonomiskt stöd 

innebär det inte att ett uppdragsförhållande råder mellan parterna. Föreningen 

ska följa dessa bestämmelser för att bidrag ska kunna beviljas och betalas ut.  

 

Dessa bestämmelser har beslutats i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden 

och kommunstyrelsen. Ändringar i bestämmelserna ska beslutas i samma 

ordning.  

Allmänna villkor för bidragsberättigad förening 

För att en förening ska kunna söka bidrag från Täby kommun måste följande 

villkor uppfyllas:  

 Föreningen har sitt säte i Täby, eller merparten av sin verksamhet i Täby 

 Föreningen genomför verksamhet som är till nytta för Täbys 

kommuninvånare 

 Föreningens verksamhet är öppen för alla som vill delta i, och/eller stödja, 

föreningens verksamhet 

 Föreningen präglas av demokratiska värderingar samt är uppbyggd och 

fungerar enligt demokratiska principer 

 Föreningen har under det år som man söker bidrag för haft minst 10 

registrerade medlemmar och genomfört minst 10 

aktiviteter/sammankomster.  

 Föreningen har haft ett årsmöte eller konstituerande möte där en styrelse 

valts och beslut om verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, 

revisionsberättelse och verksamhetsplan har fattats 

 Föreningen har ett organisationsnummer 
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 Föreningen ska finnas med i kommunens föreningsregister och 

säkerställa att aktuella kontaktuppgifter till styrelse finns angivna där. 

Föreningen ska årligen uppdatera sina föreningsuppgifter inklusive 

medlemmar i registret. 

 Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska ha antagit 

kommunens beslutade policy gällande droger, etikfrågor och brott mot 

barn. För att föreningarna ska kunna erhålla bidrag måste de en gång per 

mandatperiod skriva under det framtagna policydokumentet och skicka in 

till kommunen. Verksamheten ska också präglas av ett alkohol- och 

drogfritt förhållningssätt.   

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

Definitioner 

Medlem: 

 Medlemmarna ska ha betalat medlemsavgift i föreningen för senast 

avslutat verksamhetsår  

 Medlemmarna ska vara registrerade i föreningens medlemsregister med 

namn, kön, födelseår och den adress där de är folkbokförda. 

 

Bidragsberättigad medlem: 

 Bidrag ges som huvudregel endast för medlemmar bosatta i Täby 

 Föreningar i Täby kommun kan även få bidrag för medlemmar bosatta i 

någon av de övriga Nordostkommunerna (Danderyd, Norrtälje, 

Vallentuna, Vaxholm eller Österåker), men detta gäller högst en medlem 

per 10 medlemmar bosatta i Täby 

 Bidragsberättigad medlem i barn- och ungdomsverksamhet är 7-20 år, 

med undantag av specialidrottsföreningar för personer med 

funktionsnedsättning, som kan få bidrag även för personer över 20 år  

 Bidragsberättigad medlem i pensionärsförening är en person som mottar 

någon form av pension. 

 

Ny förening 

Barn- och ungdomsföreningar och föreningar för personer med 

funktionsnedsättning som planerar att för första gången ansöka om 

aktivitetsbidrag eller verksamhetsbidrag måste först ansöka om att bli 

registrerade hos kommunen och bli godkända för kommunalt stöd. Föreningen 

kan sedan ansöka om bidrag för aktiviteter som genomförts efter det att de blivit 

registrerade. Ansökan om registrering ska innehålla:  

 Protokoll från konstituerande möte 
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 Föreningens stadgar, förteckning på styrelsemedlemmarna samt uppgift 

om eventuellt medlemskap i riksorganisation 

 Förteckning på medlemmarna, deras födelseår, kön, den adress där de är 

folkbokförda och uppgift på att medlemsavgift betalats.  

 

För övriga föreningar sker registrering automatiskt i samband med att den första 

bidragsansökan skickas in.  

Bidrag beviljas inte till 

 Partipolitiska föreningar  

 Religiös, partipolitisk eller facklig verksamhet  

 Verksamhet som sammanfaller med kommunens befintliga verksamheter, 

oavsett utförare  

 Föreningar som har uteslutits efter att ha brutit mot dessa bestämmelser 

eller på annat sätt inte har fullföljt sina skyldigheter till Täby kommun eller 

kommunala bolag 

 Skolidrottsföreningar 

 Ekonomiska föreningar vars syfte är att generera vinst till sina 

medlemmar. 

 

Det finns inget hinder för att samma förening söker flera olika bidrag som de är 

berättigade till. Kommunen beviljar dock inte mer än ett bidrag för en och samma 

aktivitet.  

Att ansöka om ekonomiskt stöd till föreningar i Täby kommun 

Ansökan görs enligt anvisningar på Täby kommuns hemsida. Även information 

om ansökningsdatum finns på kommunens hemsida. 

 

Föreningens ordförande och antingen en av revisorerna eller kassören intygar att 

uppgifterna i bidragsansökan är riktiga. 

 

En ansökan som lämnats in för sent till kommunen ger inte rätt till bidrag. 

 

Bilagor 

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 
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av medlemmarna som är 7-20 år, hur många som är 21 år och äldre, uppdelat på 

flickor och pojkar. 

Bedömning av ansökningar  

Vid bedömning av ansökan tas följande kriterier i beaktan:  
 De positiva effekter som föreningens verksamhet har för Täbys invånare 

 Föreningens ekonomiska situation, inklusive eventuella andra bidrag som 

föreningen mottar från Täby kommun eller andra finansiärer 

 Hur föreningen har använt eventuellt tidigare ekonomiskt stöd från Täby 

kommun och vilket resultat som har redovisats. 

 

Utöver dessa grundläggande, generella kriterier finns även specifika kriterier för 

vissa bidragstyper. Dessa kriterier beskrivs i kapitlen om bidragen.  

Villkor för bidragsutbetalning 

 Bidrag betalas ut först när begärda handlingar har skickats in. 

 Utbetalning sker till det plusgiro- eller bankgirokonto som föreningen har 

registrerat.  

Uppföljning och kontroll  

Redovisning av beviljat bidrag 

Samtliga föreningar som har beviljats bidrag ska senast det datum som anges i 

samband med ansökan lämna en redovisning av den verksamhet som har 

bedrivits med stöd av bidraget.  

 Redovisningen ska göras enligt instruktioner med eventuella efterfrågade 

bilagor. 

 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. 

 Aktivitetsbidrag följs upp genom kontroll när vikande respektive 

uppåtgående trender kan konstateras i antal redovisade aktiviteter. 

 För att aktiviteter ska vara godkända krävs att de ska vara beslutade i 

styrelse eller motsvarande och att de ska vara möjliga att följa upp. 

 Hyresbidrag, särskilt bidrag samt lokalbidrag följs upp genom granskning 

av verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser eller aktivitetsrapporter.  

 

Granskning av handlingar på begäran av kommunen 

Föreningar 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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Återkrav av bidrag och uteslutning av förening  

I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan kommunen kräva 

tillbaka redan utbetalat bidrag. 

 

En förening som söker bidrag på felaktiga grunder kan under begränsad tid 

uteslutas från rätten att få kommunalt bidrag.  

 När en förening som uteslutits återkommer med en ny ansökan ska 

föreningen anses som nystartad.  

 Den nya föreningens styrelse bör inte bestå av samma personer som den 

tidigare.  

 Ansökan om att åter få rätt att söka bidrag från kommunen kan ske 

tidigast ett år efter att föreningen har uteslutits från kommunala bidrag. 

2. Allmänt stöd till föreningar 

Föreningsregister 

Alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren får möjlighet att 

finnas med i Täby kommuns föreningsregister. Det innebär att de finns sökbara 

på kommunens hemsida och kan presentera den information om föreningen som 

de önskar. På så vis blir det möjligt för intresserade att hitta föreningen och ta 

kontakt med den. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) ska föreningen anmäla de 

funktionärer som inte ska finnas registrerade i det sökbara registret. 

Lokalbokning  

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren har rätt att boka kommunala 

lokaler för träffar eller arrangemang. Bokningarna sker via Täby kommuns 

hemsida eller per telefon till kommunen. Lokalhyran varierar något beroende på 

föreningens verksamhet och målgrupp. För att boka lokaler till den hyra som 

gäller för föreningar ska verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar samt övriga 

föreningshandlingar kunna visas upp. 

Information till föreningar 

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och finns med i kommunens 

föreningsregister får regelbundet information om vad som händer inom 

kommunen som kan vara av intresse för föreningssektorn. Föreningarna bjuds 

också regelbundet in till informations- och dialogmöten med kommunen.  
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3. Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet  

 

Särskilda villkor för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet:  

 Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska ha antagit 

kommunens beslutade policy gällande droger, etikfrågor och brott mot 

barn. För att föreningarna ska kunna erhålla bidrag måste de en gång per 

mandatperiod skriva under det framtagna policydokumentet och skicka in 

till kommunen. Verksamheten ska också präglas av ett alkohol- och 

drogfritt förhållningssätt.   

 Föreningen är ansluten till en riksorganisation. I de fall en riksorganisation 

saknas ska Täby kommun särskilt godkänna föreningens stadgar. 

Aktivitetsbidrag 

 Bidraget ges med en viss summa för varje sammankomst (möte/aktivitet).  

 En sammankomst ska omfatta minst fem bidragsberättigade deltagare 

 En ledare som är i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare 1 

gång/dag 

 Som sammankomst räknas en aktivitet som pågår i minst 60 minuter. 

Sammankomsten ska vara beslutad av styrelse, sektion, medlemsmöte 

eller motsvarande och ledare för gruppen ska finnas angiven 

 Samma grupp/deltagare kan endast få bidrag en gång per dag 

 Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett 

lag, nybörjargrupp, juniorgrupp etc. kan endast redovisas som en 

sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med 

flera ledare. 

 Dubbelt bidrag betalas för en sammankomst som har minst 16 deltagare 

 Närvarorapporteringen ska göras enligt anvisningar som finns på Täby 

kommuns hemsida.  

Hyresbidrag 

Hyresbidrag kan sökas av barn- och ungdomsföreningar som äger sin 

anläggning, hyr en privat anläggning eller som driver en kommunal anläggning. 

Bidraget baseras på det antal aktiviteter som godkänts av kommunen för 

föregående år inom det lokala kommunala aktivitetsbidraget. Föreningen ska i sin 

ansökan ange hur stor andel av aktiviteterna som har genomförts i anläggningen. 

Föreningen ska också ha ett hyres- och/eller arrendekontrakt som visar på 

avtalsförhållandena mellan parterna. 

 

Bidraget kan inte ges för lokaler som enbart innehåller kansli- eller 

klubbrum. Bidrag kan inte heller ges till kommunala lokaler som föreningen 

enbart hyr och där de inte tar aktivt ansvar för drift och underhåll. Föreningar som 
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har annat bidrag för anläggningar eller lokaler har inte rätt att söka detta bidrag. 

Hyresbidragets summa kan ändras från år till år beroende på hur många 

aktiviteter som godkänts av kommunen inom det lokala kommunala 

aktivitetsbidraget. 

Särskilt bidrag 

Barn- och ungdomsföreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna har 

rätt att ansöka om särskilt bidrag. Bidraget är tänkt för engångskostnader som 

inte täcks in av de övriga bidragen. Det kan handla om en nödvändig investering 

inom en förenings verksamhet eller om enskilda projekt utanför föreningens 

ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte för redan finansierade eller genomförda 

investeringar. 

 

4. Bidrag till pensionärsföreningar och föreningar för personer 

med funktionsnedsättning 

Grund- och verksamhetsbidrag till föreningar för personer med 

funktionsnedsättning 

Verksamhetsbidrag utbetalas i form av en viss summa per genomförd 

sammankomst eller aktivitet, medan grundbidrag ges med en summa per 

medlem. 

Lokalbidrag till pensionärsföreningar och föreningar för personer med 

funktionsnedsättning 

Lokalbidrag ges till pensionärsföreningar och föreningar för personer med 

funktionsnedsättning som har mer än 25 bidragsberättigade medlemmar.  

 

Bidrag kan ges för egen ägd lokal eller lokaler som hyrs årsvis och som inte ägs 

av kommunen. Summan motsvarar högst 40 % av föreningens kostnad. 

Föreningar som använder kommunala lokaler till sin verksamhet har inte rätt att 

få lokalbidrag, utom i särskilda fall som avgörs av kommunen. För 

föreningsexpeditioner och klubblokaler i kommunägda anläggningar ges inget 

bidrag. 
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5. Bidrag till sociala insatser 

 

Alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för bidragsberättigad förening 

har rätt att söka bidrag till sociala insatser. Bidragen ges för att stötta föreningar 

som verkar inom det sociala området. 

 

Bidrag kan ges till föreningar som passar in på någon av följande beskrivningar:  

 Föreningen bedriver kontinuerlig verksamhet inom ramen för 

socialnämndens verksamhet och kompletterar de kommunala insatserna. 

Bidraget går till föreningen som ett generellt stöd, för att säkra föreningen 

och dess verksamhets existens 

 Föreningens verksamhet finns inte inom ramarna för socialnämndens 

verksamhet, men föreningen vill med sina aktiviteter ta ett utökat socialt 

ansvar.  

6. Bidrag till kulturella insatser 

 

Bidragen ges för att stötta föreningar som verkar inom det kulturella området.  

Det finns två typer av bidrag till kulturella insatser:  

 Verksamhetsbidrag som kan ges till föreningar som bedriver kontinuerlig 

verksamhet inom kulturområdet, för att säkra föreningen och dess 

verksamhets existens  

 Arrangemangsstöd som kan ges till alla typer av föreningar som planerar 

särskilda aktiviteter inom kulturområdet. 

Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidrag kan beviljas förening vars verksamhet finns inom ramarna för 

kultur- och fritidsnämndens verksamhet och som kompletterar de kommunala 

insatserna. Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet– 

till exempel konst, musik, teater, dans, film, foto eller hembygdsvård.  

 

Kriterier för bedömning:  

 Den verksamhet som bidraget söks för ska vända sig till allmänheten och 

bidra till ett rikare kulturliv  

 Verksamheten ska komplettera det befintliga kulturutbudet i kommunen 

 Nystartade föreningar kan prioriteras i syfte att utveckla kulturutbudet i 

Täby.  
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Arrangemangsstöd 

Kultur- och fritidsnämnden vill genom samarbete och ekonomiskt stöd ge 

föreningar möjlighet att anordna offentliga program som har till syfte att ge 

kommunens invånare en kulturell eller konstnärlig upplevelse.  

 

Kriterier för bedömning: 

 Kulturarrangemanget ska vara offentligt och hållas i Täby. Med offentligt 

arrangemang menas att allmänheten kan delta och att information om 

arrangemanget finns på kommunens hemsida och sprids till allmänheten 

på olika sätt. När ett arrangemang hålls i samarbete med kommunen ska 

detta framgå av information kring arrangemanget 

 Arrangemanget ska falla inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde och passa in i nämndens utbud  

 Antal bidrag som ges till samma förening under ett år kan begränsas  

 Bidrag ges inte till kostnader för bidragsmottagarens ordinarie verksamhet 

eller för representation 

 Bidrag ges inte för arvode till en medverkande som själv är medlem i den 

förening som ansöker om bidrag. 

 


