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Om reglementet 
Regler för bidrag till ideella föreningar beskriver de sätt som Vännäs kommun 

stödjer kommunens ideella föreningar ekonomiskt. Dokumentet anger de olika 

bidragsformerna, vad som krävs för att få bidrag samt hur ansökningsprocessen går 

till. Bidrag till studieförbund omfattas inte av detta reglemente utan styrs av Regler 

för Vännäs bidrag till studieförbunden.  

Reglerna antas av kommunfullmäktige. Mindre justeringar som inte påverkar 

reglementets syfte kan göras av kommunstyrelsen.  

Bidragen är relaterade till budgeterade medel. Eventuella justeringar beslutas av 

Kommunstyrelsen. Kommunalt bidrag ges ej till styrelsearvoden eller sponsring. 

Föreningar som inte lämnat in korrekta ansökningshandlingar under innevarande 

ansöknings år kan inte ges bidrag.  

Syfte med bidrag till ideella föreningar 
Genom bidrag till ideella föreningar vill Vännäs kommun skapa förutsättningar för 

att medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid. Kommunens stöd till 

ideella föreningar är ett erkännande av vikten av ett varierat, aktivt och 

demokratiskt föreningsliv. Syftet med bidragen är hämtat från flera av kommunens 

styrdokument och lagar, framför allt barnkonventionen, den europeiska 

deklarationen om jämställdhet på lokal nivå, de nationella folkhälsomålen samt 

kommunens strategiska plan 

I den strategiska planen 2015-2020 har Vännäs kommun satt som mål att erbjuda 

en stor bredd av aktiviteter med gott om mötesplatser för alla. Att stödja 

föreningslivet är en viktig del i arbetet för att uppnå det målet. Föreningslivet har 

också en stor betydelse för folkhälsan, både för den fysiska och psykiska hälsan. De 

nationella folkhälsomålen lyfter det ideella föreningslivet som en särskilt viktig aktör 

för att skapa jämlik hälsa.  

Kvinnor och män har lika rätt till kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och 

anläggningar. Det är kommunens mål att uppmuntra kvinnor och män, pojkar och 

flickor att delta på lika villkor i idrott och kulturaktiviteter, även sådana som 

traditionellt betraktas som övervägande kvinnliga eller manliga. En förutsättning för 

att en förening återkommande ska ges bidrag är därför att föreningen arbetar med 

att skapa en jämställd verksamhet.   

En stor del av kommunens bidrag till ideella föreningar riktar sig särskilt till barn- 

och ungdomsverksamhet. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till en god fritid 

med möjligheter till både kulturell och konstnärlig verksamhet. Det ideella 

föreningslivet spelar en stor roll i att erbjuda detta. En förutsättning för att få bidrag 

är därför att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet följer 

barnkonventionen.  
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Sammanfattningsvis är syftet med bidrag till ideella föreningar att 

 bidra till att medborgarna trivs i Vännäs kommun  

 skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid 

 stärka folkhälsan genom livslång fysisk, mental, kulturell eller social aktivitet 

 förebygga sociala problem och öka tryggheten  

 främja inkludering, integration, mångfald och jämställdhet 

 öka medborgarnas erfarenheter av och kunskap om demokratiska arbetssätt. 

Allmänna krav på föreningar som tilldelas bidrag  
För att få kommunalt bidrag till verksamhet, fria eller subventionerade lokaler och 

föreningsservice krävs att föreningen har sitt säte i Vännäs kommun. 

Bidragsberättigade föreningar ska varje år, senast den 31 mars, fylla i aktuella 

föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister. Nyregistrering och uppdatering 

av uppgifter görs genom kommunens digitala tjänst.  

Bidragsberättigade föreningar ska ha antagna stadgar, vald styrelse med ordförande, 

sekreterare, kassör och revisor och fungera enligt demokratiska principer. 

Föreningen ska vara öppen för samarbete med andra föreningar och Vännäs 

kommun.  

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

ska ha en alkohol- och drogpolicy med 

tillhörande handlingsprogram som revideras 

kontinuerligt.  

Föreningar som återkommande får bidrag ska ha 

en jämställdhetspolicy med tillhörande 

handlingsprogram för en jämställd verksamhet 

som revideras kontinuerligt.   

Idrottsföreningar ska följa idrottens eget idéprogram Idrotten Vill.  

Bidrag ges inte till föreningar vars syfte är att främja sina medlemmars ekonomiska 

eller yrkesmässiga intressen. 

Bidrag betalas endast ut till plusgiro, bankgiro eller bankkonto som är registrerat på 

föreningen.   

Felaktiga uppgifter eller missbruk av medel kan leda till att föreningen blir 

återbetalningsskyldig eller avstängd från rätten att söka bidrag. Kommunen har i 

sådana fall även rätt att hålla inne bidrag. Alla föreningar som beviljats bidrag kan 

komma att kontrolleras av kommunen.  

  

I arbetet med policys för alkohol 

och droger samt jämställdhet 

uppmuntras föreningar att lägga in 

goda exempel på genomförda 

åtgärder. 
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Bidragsformer 
Föreningar i Vännäs kommun som uppfyller de allmänna kraven för bidrag kan söka 

följande bidrag.  

 Sammankomstbidrag 

 Ledarutbildningsbidrag 

 Drift- och lokalbidrag 

 Utvecklingsbidrag 

Föreningar som får sammankomstbidrag ges också fri lokalhyra i kommunens 

lokaler och anläggningar. Mer information om de olika bidragen, vem som kan söka 

och hur ansökan går till följer nedan.  

SAMMANKOMSTBIDRAG 

Bidraget stödjer föreningar som arrangerar aktiviteter för barn och unga i 

åldersgruppen 7-25 år och för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. 

Bidraget är en fast summa, 50 kronor per bidragsberättigad sammankomst.  

Villkoren för sammankomstbidrag baseras på Riksidrottsförbundets föreskrifter om 

statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Sammankomstbidraget riktar sig till 

skillnad från LOK-stödet till alla föreningar och inte enbart idrottsföreningar.  

Sammankomster som ges bidrag 

 är ledarledda och ledaren är minst 13 år gammal 

 har, utöver ledare, minst tre deltagare i åldern 7-25 år eller anordnas för 

personer med funktionsnedsättning  

 pågår i minst 45 minuter 

 genomförs som en del av föreningens verksamhet. 

Bidrag ges inte om en naturlig grupp eller aktivitet delas på flera grupper i syfte att 

få högre bidrag. Aktiviteter som anordnas av studieförbund eller sker i samarbete 

med skolan under skoltid får inte heller bidrag. Oavsett antal deltagare och 

aktivitetens längd betalas bidraget endast ut en gång per dag och grupp.  

Ansökan görs två gånger per år med deadline 25 februari (för perioden 1/7 – 31/12) 

och 25 augusti (för perioden 1/1 – 30/6) genom kommunens e-tjänst. 

Kommunen tar stickprov för att kontrollera att inlämnade uppgifter stämmer. 

Föreningar ska spara de handlingar som beviljade bidrag baseras på i 3 år för att 

möjliggöra stickprovskontroller. 

FRI LOKALHYRA 

Kommunens främsta bidrag till föreningslivet är att tillhandahålla lokaler och 

anläggningar. Detta för att skapa naturliga mötesplatser för idrott, kultur och 

konstnärliga aktiviteter för alla åldrar.  

Föreningar som ges sammankomstbidrag och har minst 20 aktiviteter om året har 

fri lokalhyra för sin verksamhet i lokaler som ägs och drivs av Vännäs kommun. 
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Kravet om minst 20 aktiviteter om året gäller inte för föreningsverksamhet riktad till 

personer med funktionsnedsättning.  

Fri lokalhyra gäller inte för aktiviteter med enbart deltagare äldre än 25, om dessa 

inte är ledare i föreningen eller har funktionsnedsättning.  

Den som inte utnyttjar en tid med fri lokalhyra debiteras enligt normal taxa. 

Kommunen ansvarar för att en granskning görs av föreningars lokalutnyttjande 

genom stickprov. Vid upprepade överträdelser kan föreningen bli av med tider i 

kommande tidsfördelning. 

I ishallen gäller fri lokalhyra endast för föreningar som bedriver sin huvudsakliga 

verksamhet på is.  

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 

Ledarutbildningsbidrag ges till föreningar som uppfyller kraven för 

sammankomstbidrag. Bidragets syfte är att underlätta för föreningar att utbilda sina 

ledare och på så sätt höja kompetensen inom föreningen. Utbildningarna ska vara 

tydligt riktade mot just detta. Utbildningar arrangerade av eller i samverkan med 

riks- eller distriktsorganisation är bidragsberättigade. Bidraget kan beviljas för 

utbildningar för aktiva eller blivande ledare inom en förening.  

Bidraget baseras på kostnaden för utbildningen. Bidragsgrundande kostnader är 

exempelvis avgift, material, resekostnader, mat och logi. Som högst betalas 400 kr 

per dag och person, maximalt tre dagar per utbildning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott prövar ansökningar för utbildningar som pågår 

längre än 3 dagar.  

Studiecirklar, kongresser, workshops, läger och konferenser är inte 

bidragsgrundande. 

Ansökan lämnas in senast 2 månader efter genomförd utbildning, tillsammans med 

utbildningsprogram, kostnad och deltagarförteckning, genom kommunens e-tjänst. 

Kommunen tar stickprov för att kontrollera att inlämnade uppgifter stämmer. 

Föreningar ska spara de handlingar som beviljade bidrag baseras på i 3 år för att 

möjliggöra stickprovskontroller. 

DRIFT- OCH LOKALBIDRAG 

Föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar i Vännäs kommun kan söka 

drift- och lokalbidrag. Bidraget baseras på kostnader för hyra, el, uppvärmning, 

försäkring, räntor, vatten, renhållning och underhållskostnader föregående år. 

Anläggningar som får bidrag ska vara öppna för allmän verksamhet.  

Kommunstyrelsen beviljar årligen drift- och lokalbidrag. Ansökningar prövas utifrån 

anläggningens  

 aktiviteter/ ungdomsverksamhet 

 betydelse som mötesplats 
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 nyttjandegrad 

 geografiska placering 

 kulturella värde 

 drift- och underhållskostnader, hyreskostnader samt hyresintäkter 

 storlek och standard.  

Bidragets storlek prövas utifrån styrkta kostnader för drift och underhåll, hyra samt 

hyresintäkter. 

Ansökan med styrkta kostnader ska vara inskickad till kommunen senast den 31 

mars årligen genom kommunens e-tjänst. 

Kommunen tar stickprov för att kontrollera att inlämnade uppgifter stämmer. 

Föreningar ska spara de handlingar som beviljade bidrag baseras på i 3 år för att 

möjliggöra stickprovskontroller. 

UTVECKLINGSBIDRAG 

Bidraget är riktat till föreningar som vill genomföra projekt, evenemang eller 

verksamhetsutveckling. Kommunstyrelsen beviljar årligen utvecklingsbidrag. 

Ansökningarna bedöms utifrån Vännäs kommuns syfte med bidrag till ideella 

föreningar. En utförlig beskrivning av syftet finns i reglementets inledning. 

I ansökan om utvecklingsbidrag ska föreningar ange  

 ändamålet för ansökningen 

 vilken betydelse det ändamålet har för föreningen i stort 

 hur beviljat bidrag kan bidra till att förbättra Vännäs kommun 

 sökt belopp och övrig finansiering  

 följderna om en mindre summa än det sökta beloppet delas ut. 

Ansökan ska vara inskickad till kommunen senast den 31 mars genom kommunens 

e-tjänst. 

Användningen av utvecklingsbidraget ska redovisas till kommunen. I redovisningen 

ska även övrig finansiering och resultatet av det beviljade bidraget redovisas.  

ANDRA BIDRAGSFORMER 

Föreningar som inte har sitt säte i Vännäs kommun men som ändå på något sätt har 

anknytning till kommunen och dess medborgare, har möjlighet att söka bidrag. 

Ansökan bedöms från fall till fall och beslutas av kommunstyrelsen. Syftet med 

bidraget, totalt ansökt summa och kontaktuppgifter ska finnas med i ansökan. 

Ansökan skickas in genom kommunens e-tjänst. 

Användningen av bidraget ska redovisas till kommunen. I redovisningen ska även 

övrig finansiering och resultatet av det beviljade bidraget redovisas. 
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Stipendium 
Utöver bidrag till ideella föreningar finns det även ett flertal stipendier där ideella 

föreningar kan söka eller bli nominerade. Mer information om dessa finns på 

kommunens hemsida.  

 Vännäs kommuns föreningsstipendium uppmuntrar och belönar goda insatser 

inom föreningslivet.  

 Vännäs kommuns kulturstipendium stödjer och uppmuntrar verksamhet inom 

kulturella områden. Stipendiet är ett hedersstipendium och kan inte sökas för 

egen del.  

 Vännäs kommuns miljöstipendium är till för att uppmärksamma och uppmuntra 

insatser inom miljöområdet. 

 Östen Berglunds ungdomsstiftelse delar ut pengar till fritids- eller 

kulturverksamhet för barn och ungdomar under 20 år som bor i Vännäs 

kommun. 


