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KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR SOM 
BEDRIVER VERKSAMHETER FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING INOM SOLLENTUNA 
KOMMUN 
Antagna av kultur- och fritidsnämnden 1993-03-30, § 25. 

Reviderad: Kultur- och fritidsnämnden 1993-11-13, § 87 

Reviderad av Fritidsnämnden 2002-03-05, § 19 (gällande fr 2002-01-01) 

Reviderade av kultur- och fritidsnämnden 2004-11-09, § 221 (§ 7) 

Reviderade av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, § 111 

Reviderade av kultur- och fritidsnämnden 2017-03-23, § 20 

1 Inledning 
Kommunalt bidrag beviljas föreningar i kommunen enligt nedanstående 
bestämmelser. Föreningen ska vara ansluten till riksförbund som erhåller 
statsbidrag.  

2 Stödberättigad förening 
Bidraget utgår endast till förening som har kontinuerlig verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning inom Sollentuna kommun. 

Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska 
demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar stödja 
föreningens ändamål och syfte.  

Föreningen skall ha organisationsnummer från skattemyndigheten och 
föreningen ska ha plusgiro eller bankgiro i föreningens namn.  

Som medlem räknas den som har betalt en, av föreningen fastställd, 
medlemsavgift på minst 50 kronor, för senast avslutat verksamhetsår. 

Föreningar som erhåller kommunalt stöd är skyldig att på begäran ställa 
räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar till 
förfogande för granskning till av kommunen utsedd granskare.  
För att vara en stödberättigad förening ska den ha tillgång till en antagen 
alkohol- och drogpolicy via sitt distrikts- eller riksförbund och arbeta aktivt 
med denna.  

Bidrag kan även utgå till föreningar inom länet som bedriver verksamhet för 
personer med funktionsvariation och som har medlemmar boende i 
Sollentuna kommun. 

Bidrag utgår inte till ändamål vartill lämnas skattemedel från stat och annan 
kommun. Studiecirklar, t ex, rapporteras via studieförbund. 
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3 Bidragsformer 
Följande slag av bidrag kan erhållas: 

- Lokalbidrag

- Aktivitetsbidrag

- Utbildningsbidrag

3.1 Lokalbidrag 
Lokalbidrag ges till kostnaden för helårshyrd lokal eller för egen lokal om 
föreningens verksamhet inte kan bedrivas i av kommunen anvisad lokal. 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna lokalen. Bidraget utgår med 80 % 
av årskostnaden, dock högst 20.000 kr/år. 

3.2 Aktivitetsbidrag 
Aktivitetsbidrag utgår till sammankomst som pågått minst en timme. Minst 
tre medlemmar ska ha varit närvarande vid sammankomsten. 

Bidragsbeloppet är 45 kr per deltagartillfälle. Beloppet utgår per deltagande 
medlem och sammankomst där minst halva antalet deltagande har en 
funktionsvariation.  

Bidrag till en och samma medlem utgår endast för en sammankomst per 
dag. 

3.3  Utbildningsbidrag  
Föreningen kan söka ett bidrag på 1000 kr för medlem som går tillfällig 
utbildning eller kurs inom relevant område. Kultur- och fritidsnämnden ska 
godkänna utbildningen. 

4 Ansökan 
Alla bidragsansökningar ska inlämnas till kultur- och fritidskontoret på 
fastställt datum och vara undertecknad av styrelsen utsedd firmatecknare. 

Ansökan om aktivitetsbidrag inlämnas: 

- senast den 15 februari för redovisningsperioden 1/7 - 31/12 för
föregående år

- respektive 15 augusti för redovisningsperioden 1/1 – 30/6 för
innevarande år

Till ansökan om aktivitetsbidrag den 15 augusti bifogas av årsmötet 
godkänd verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och 
balansräkning och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår. 

Ansökan om lokalbidrag och utbildningsbidrag inlämnas senast 15 februari 
året efter kostnadsåret. 

5 Utbetalning av bidrag m.m. 
Kultur- och fritidskontoret ska snarast pröva och avgöra inlämnad 
bidragsansökan. 
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Lokalbidrag utbetalas enligt särskild överenskommelse. 

Övriga bidrag utbetalas snarast efter det ansökan slutligt avgjorts. 

6 Särskilda bestämmelser 
Tolkningen och tillämpningen av ovanstående bestämmelser avgörs av 
kultur- och fritidsnämnden. 
Vid tillämpningen tas hänsyn till de bidragsbelopp som i varje enskilt fall 
även kan fås från annat håll, t ex annan kommun. Därför ska bidragssökande 
ange om bidrag har sökts från annat håll.  

Vid förslag till ändringar av dessa bestämmelser ska kommunens 
funktionshinderråd ges tillfälle att lämna synpunkter. 
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