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1. Inledning 

Österåkers kommuns Vision 2040 

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. 

Österåker – möjligheternas skärgårdskommun 

I Österåkers kommun finns ett engagerat föreningsliv som gemensamt spänner 

över en mängd intressen och bidrar till ett hållbart samhälle genom att tillvarata 

människors drivkrafter och skapa gemenskap.  

Genom bidrag och stöd till ideella föreningar vill kommunen stödja ett öppet, 

demokratiskt föreningsliv där Österåkersborna får möjlighet att delta i 

aktiviteter, utveckla intressen och vara med och påverka föreningslivet genom 

sitt deltagande. 

Stöd ges till ideella föreningar, vars verksamhet bygger på frivilliga insatser och 

vars verksamhet kommer Österåkers invånare till gagn. 

2. Allmänna bestämmelser 

Kommunen bidrar och stöttar ideella föreningar på olika sätt. Många av stöden 

består av, eller grundas i kommunala skattemedel. Kommunala skattemedel ska 

gynna verksamhet och boende inom kommunen.  

Kommunala stöd fördelas utifrån fastställda riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att 

skapa likvärdiga möjligheter för ideella initiativ som möter allmänna 

föreningsregler, syfte och mål i föreningen beslutad verksamhetsplan samt från 

kommunen relevanta mål och bestämmelser. 

Riktlinjer kan se olika ut för olika bidrag. Mer information om kommunens 

olika bidrag och stöd finns att läsa på kommunens hemsida. 

Utgångspunkten för att en förening ska kunna söka något stöd är att den är 

godkänd i Kultur- och fritidsnämnden som bidragsberättigad förening. 

2.1 Allmänna villkor bidragsberättigad förening 

 Föreningen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.  

Alternativt: Föreningen har en betydande1 del av sin verksamhet i 

Österåkers kommun. 

 Föreningen bedriver verksamhet som är till nytta för Österåkers 

kommuns invånare. 

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

föreningens verksamhet. 

                                                 

 

1 Betydande del är ett relativt mått och bedömning görs utifrån den specifika föreningens sammansättning. 
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 Föreningen är uppbyggd, och fungerar, enligt demokratiska principer: 

- genomför årsmöten 

- genomför konstituerande möten  

- har en demokratiskt vald styrelse 

- redovisar resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och 

verksamhetsberättelse. 

 Föreningen har ett organisationsnummer. 

 Föreningen är ansluten till sin riks- eller distriktsorganisation om sådan 

finns. 

 Föreningen ska finnas med i kommunens föreningsregister och 

säkerställa att kontaktuppgifter uppdateras och hålls aktuella. 

 Föreningen ska meddela kommunen om förändringar sker i föreningen 

såsom till exempel ny verksamhetsinriktning, en betydande utökad eller 

minskad verksamhet, eller att föreningen upphör.  

 Förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska kunna 

redovisa rutin för att kontrollera utdrag ur belastningsregistret för dem 

som i föreningens uppdrag har direkt kontakt med barn. 

 Idrottsförening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska 

bedriva sin verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer 

för barn- och ungdomsidrott. 

 Medlemmar i föreningen ska betala skälig medlemsavgift. 

 Medlemmar ska ha möjlighet att minst årligen ta ställning till sitt 

medlemskap.   

 Bidrag kopplat till medlemsantal baseras på medlemmar som är skrivna 

i Österåkers kommun, om ingenting annat anges. 

2.2 Ny förening 

Det ideella föreningslivet representerar en mångfald av intressen och 

verksamheter. 

Befolkningsprognosen för Österåkers kommun pekar på ökande antal 

kommuninvånare, vilket påverkar föreningslivet. Trender inom fritidssektorn 

förändras. Föreningar tillkommer och förändrar sin sammansättning. 

En ny ideell förening som vill kunna söka bidrag och stöd från kommunen 

behöver godkännas i facknämnd som bidragsberättigad förening.  
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Detsamma kan gälla en befintlig förening som förändrar sin verksamhet på ett 

betydande2 sätt. 

Så här blir en förening bidragsberättigad: 

 Registrera föreningen i kommunens föreningsregister.  

 Skicka in registreringsblanketten tillsammans med föreningens stadgar 

och konstituerande mötesprotokoll/årsmötesprotokoll där det 

framkommer att föreningen följer demokratiska principer. 

 Ovan steg behandlas sedan som en ansökan vid nästa möjliga 

nämndsmöte där det beslutas om föreningen ska anses 

bidragsberättigad eller ej, utifrån punkt 2.1. 

 

Här finns registreringsblanketten: 

http://fri.osteraker.se/forening/registrera.aspx 

 

Hit skickar ni era handlingar: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Österåkers kommun 

184 86 Åkersberga 

3. Bidrag och stöd 

3.1 Allmänt 

Detaljerad information om de olika bidragen går att läsa på kommunens 

hemsida under ”bidrag, stöd och stipendier”.  

Där finns t ex bidragsspecifika riktlinjer, ansökningsblanketter samt 

ansökningsdatum. 

Utöver de bidrag som kommunen erbjuder, finns det för många föreningar 

möjlighet att söka bidrag och stöd från andra håll. Till exempel från distrikts- 

och riksorganisationer. Kommunala bidrag möter inte alla behov en förening 

kan ha av ekonomiskt eller annat stöd, utan är en del av en stödstruktur. 

Kommunala bidrag och stöd begränsas av faktiska resurser såsom ekonomi 

och lokal-/anläggningsbestånd.   

                                                 

 

2 Även här är betydande ett relativt mått. Exempel är en förening som tidigare enbart haft verksamhet för vuxna 

och vill lägga till barn- och ungdomsverksamhet.  

http://fri.osteraker.se/forening/registrera.aspx
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3.1.1 Föreningsregister 

På Österåkers kommuns hemsida finns föreningsregistret där föreningar som 

verkar i kommunen har möjlighet att synas. 

Om en förening vill kunna söka bidrag och stöd för sin verksamhet ansöker 

föreningen om att bli bidragsberättigad enligt punkterna i stycke 2.2. 

Varje förening ansvarar själva för att informationen i föreningsregistret är 

uppdaterad! 

http://fri.osteraker.se/forening/ 

3.1.2 Lokaler 

I Österåkers kommun finns lokaler för både idrotts- och kulturverksamhet. 

En bidragsberättigad förening kan hyra dessa lokaler till subventionerad taxa. 

Fördelning av kommunala anläggningsresurser (hallar, planer, förråd mm) sker 

i en strävan om rättvisa och jämlika möjligheter för föreningslivet.  

Principer och nycklar för fördelning ses över årligen för att, utifrån tillgängliga 

resurser, möta reellt behov hos verksamheterna. 

Samnyttjandet av kommunala lokaler/anläggningar bygger på respekt för den 

mångfald av verksamheter som föreningslivet i Österåkers kommun 

representerar. 

3.1.3 Taxor och avgifter 

Taxor (priser) för att hyra kommunala anläggningar bestäms i 

Kommunfullmäktige, kommunens högsta politiskt beslutande instans. 

Flera av taxorna är subventionerade av kommunala skattemedel. Taxa 1, barn- 

och ungdomstaxa, är subventionerad med upp till 80 % av den reella 

hyreskostnaden. Subventionen syftar till att möjliggöra för fler barn och unga 

att ha en meningsfull fritid genom att kostnader hålls nere.  

Taxor och avgifter ses över varje år. 

Länk till aktuella taxor 

3.2 Ansökningsprocessen 

Varje enskilt bidrag söks utifrån för det bidraget beskrivna rutiner och 

riktlinjer. 

Vissa bidrag söks digitalt: http://fri.osteraker.se/bidrag/ 

Andra bidrag söks på anvisad blankett som finns här: 

https://www.osteraker.se/specialsidor/etjansterochblanketter.4.5bb0400617c1

1d33b55b93.html  

Ifylld blankett/ansökan mailas påskriven av föreningens firmatecknare till 

kulturochfritidsnamnden@osteraker.se eller postas till  

http://fri.osteraker.se/forening/
https://www.osteraker.se/upplevagora/bokalokalhurdetgartill/bokaidrottshallochidrottsanlaggning/avgiftochtaxaforhallarochplaner.4.367d658917909e8fc2b2386.html
http://fri.osteraker.se/bidrag/
https://www.osteraker.se/specialsidor/etjansterochblanketter.4.5bb0400617c11d33b55b93.html
https://www.osteraker.se/specialsidor/etjansterochblanketter.4.5bb0400617c11d33b55b93.html
mailto:kulturochfritidsnamnden@osteraker.se
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Österåkers kommun 

184 86 Åkersberga 

Information om bidrag och hur dessa söks finns på kommunens hemsida. 

Allmänna frågor om bidrag skickas till servicecenter@osteraker.se 

3.3 Avgränsningar – bidrag beviljas inte till 

 Religiösa eller partipolitiska föreningar 

 Religiös, partipolitisk eller facklig verksamhet 

 Verksamhet som utförs av kommunen själv eller går att jämställa med 

sådan (ex privat utförare av kommunal verksamhet) 

 Ekonomisk förening med syfte att generera vinst till dess medlemmar 

 Förening som inte är bidragsberättigad 

 Föreningsverksamhet som inte är bidragsberättigad (även om 

föreningen är bidragsberättigad, är inte alla bidrag tillgängliga för alla 

föreningar, och viss verksamhet inom föreningen kan vara undantagen 

och ej bidragsberättigad) 

 Kommersiell verksamhet; verksamhet som bedrivs med syfte att 

generera ekonomisk vinst. 

4. Kopplingar till andra bestämmelser och 

riktlinjer 

Bestämmelser för bidrag och stöd för ideella föreningar i Österåkers kommun 

kopplar an till ytterligare bestämmelser och riktlinjer som tillsammans skapar 

ett regelverk och rutiner kring samverkan mellan Österåkers kommun och det 

ideella föreningslivet som verkar i kommunen. 

Exempel på sådana är: 

 Riktlinjer för enskilda bidrag 

 Boknings- och ordningsregler för kommunala anläggningar 

 Fördelningsprinciper och nycklar för halltidsfördelning  

En bidragsberättigad förening i Österåkers kommun är skyldig att känna till 

och verka i enlighet med aktuella bestämmelser och riktlinjer.  

 

 

https://www.osteraker.se/upplevagora/foreningarochforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.367d658917909e8fc2bdbc.html
mailto:servicecenter@osteraker.se
https://www.osteraker.se/upplevagora/bokalokalhurdetgartill/bokaidrottshallochidrottsanlaggning.4.367d658917909e8fc2ba3d.html
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5. Uppföljning, kontroll och utveckling 

Uppföljning av kommunala bidrag ser olika ut beroende på bidragets inriktning 

och syfte. 

Flertalet bidrag följs upp genom en redovisning som bidragsmottagaren lämnar 

in efter genomfört projekt.  

Andra stöd och bidrag följs upp genom stickkontroller och direkt dialog. 

Kommunala bidrag och stöd är uttryck för politiska satsningar och beslutade 

prioriteringar av vad kommunala skattemedel ska stötta.  

Bidragsprocessen, från ansökan till uppföljning, syftar till att uppfylla 

satsningar och upprätthålla prioriteringar samtidigt som den genom dialog 

bidrar till konstruktiv utveckling.  

5.1.1 Demokratiskt perspektiv 

Kommunens uppgift är att ha ett brett perspektiv och sätta individuella och 

mindre gruppers behov och önskemål i relation till en större helhet. Det 

demokratiska perspektivet. 

5.1.2 Barnrättsperspektiv 

En stor del av kommunala bidrag till ideella föreningar går till barn- och 

ungdomsverksamhet där trygga miljöer och barns delaktighet är av största vikt. 

Barnrättsperspektivet. 

Föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga ska efterleva FNs 

konvention om barnets rättigheter. 

5.1.3 Hållbar utveckling  

Kommunala processer är långsiktiga och har begränsade möjligheter till 

flexibilitet på kort varsel. 

Större förändringar i en förenings verksamhet bör ha ett styrelsebeslut i ryggen. 

Beslut inom föreningen som har en betydande inverkan på bidragsbehov 

och/eller anläggningsanspråk bör lyftas till kommunen för att möjliggöra en 

realistisk förväntansbild och utvecklingsplan. 

 

 


