
 regler för

 föreningsbidrag





Innehåll 

Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag ................................................................. 4 

Allmänna villkor ................................................................................................................................................ 5 

Demokrati .......................................................................................................................................................... 5 

Avgränsningar –  Bidragsberättigad föreningsverksamhet ................................................................... 6 

Ansökan ............................................................................................................................................................ 7 

Våra bidrag ................................................................................................................... 8 

Föreningskategorier ........................................................................................................................................ 9 

Bidragsformer ............................................................................................................................................... 10 

Stöd till sommarlovsaktiviteter .................................................................................................................. 11 

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar ....................................................................................................... 12 

Lokalbidrag för övriga föreningar .............................................................................................................. 14 

Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet ..................................................................................................... 15 

Lokalbidrag för seniorföreningar ............................................................................................................... 16 

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar  och scoutkårer ......................................................................... 17 

Anläggningsbidrag....................................................................................................................................... 19 

Bidrag till kulturell verksamhet .................................................................................................................. 20 

Bidrag till funktionsrättsföreningar ........................................................................................................... 21 

Bidrag till organiserad spontanidrott ....................................................................................................... 22 



 

 
 

Allmänna riktlinjer 
för föreningsbidrag 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

5 
 

Allmänna villkor 
Kultur- och fritidsnämnden stöttar föreningar i Botkyrka kommun med  
föreningsbidrag. De föreningar som kan söka bidrag är: 

• föreningar med verksamhet för, barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning 
och/eller seniorer 65+. 

• konstnärliga föreningar. 
 
För att din förening ska kunna söka bidrag så krävs att den uppfyller våra allmänna villkor: 

• Föreningen ska vara registrerad i och 
utföra sin verksamhet i  
Botkyrka kommun.  

• Minst 51% av föreningens medlemmar 
ska vara bosatta i Botkyrka kommun. 
Föreningen kan beviljas dispens i  
samband med ansökan till  
kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Föreningen ska ha en egen ekonomi 
som innefattar medlemsavgifter. 

• Föreningen ska ha minst tio  
medlemmar. Som medlem räknas  
den som har betalat föreningens  
fastställda medlemsavgift för  
senast avslutat verksamhetsår. 

• Idrottsföreningar ska vara anslutna  
till Riksidrottsförbundet. Föreningen 
kan beviljas dispens i samband med  
ansökan till kultur- och  
fritidsförvaltningen. 

• Föreningen ska ha ett aktuellt bank-  
eller plusgiro. Bidrag betalas bara ut 
till föreningens bank- eller plusgiro. 

• Endast alkohol- och drogfri förenings-
verksamhet kan få bidrag. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet 
ska erbjuda drogfria aktiviteter och 
tydligt ta avstånd från droger, tobak, 
alkohol, narkotika och doping.

 
 

Demokrati  
Föreningen ska fungera enligt demokratiska principer: 

• Föreningen ska ha en vald styrelse och  
demokratiska stadgar. 

• Föreningen ska vara öppen för alla samt arbeta för  
att motverka diskriminering. 

• Föreningen ska sträva efter en jämn fördelning av 
makt och inflytande i organisationen oavsett kön. 

• Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 
arbetar utifrån att: 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
• Barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. 
• Alla barn har rätt till liv och fysisk, psykisk,  

andlig, moralisk och social utveckling. 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och  

få den respekterad. 
 
Föreningen ska inte inom ramen för verksamheten bryta mot: 

• Principen om alla människors lika värde – föreningen ska därför  
inte rättfärdiga, uppmana eller utöva diskriminering. 

• Människors grundläggande fri- och rättigheter – föreningen ska  
därför inte rättfärdiga, uppmana eller utöva våld, tvång och hot.  

De 7 diskrimineringsgrunderna 
är: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck,  
etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning,  
funktionsnedsättning,  
sexuell läggning, ålder. 

 

Funktionsnedsättning 
är en diagnosticerad  
nedsättning av en  
fysisk, psykisk eller 
intellektuell  
funktionsförmåga. 
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Avgränsningar –  
Bidragsberättigad föreningsverksamhet 
För att din verksamhet ska vara bidragsberättigad krävs att den utförs i enlighet med  
kultur- och fritidsnämndens avgränsningar. 
 
 

       
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förening med verksamhet i  
flera kommuner 
Föreningar med verksamhet i flera 
kommuner ska informera om detta. 
Föreningen kan beviljas dispens i  
samband med ansökan till kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
 

Social verksamhet 
Föreningar vars verksamhet avlastar 
och är ett komplement till insatser 
inom socialnämndens ansvarsområde 
söker sina bidrag från socialnämnden. 
Exempel på sådan verksamhet kan 
vara förebyggande arbete mot  
missbruk, våld och kriminalitet. 
 

Studiecirkelverksamhet 
Kultur- och fritidsnämnden ger inte  
bidrag till studiecirkelverksamhet.  
Stöd för studiecirklar kan föreningen 
söka hos de studieförbund som är 
verksamma i Botkyrka kommun. 
 

Samarrangemang 
Bidrag för en och samma verksamhet 
kan endast beviljas en gång och  
kan bara sökas av den förening som 
genomfört verksamheten. Vid  
samarbeten kan endast en av  
föreningarna söka bidrag. 
 

Religiös verksamhet 
Religiösa föreningar får söka bidrag för den verksamhet som inte är religiös. Religiös  
verksamhet är inte bidragsberättigad – till exempel bön, mässor, gudstjänster och  
ceremonier. Religiös undervisning som exempelvis konfirmationsundervisning och  
högläsning ur religiösa skrifter är inte heller bidragsberättigad.  
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Ansökan 
När din förening ansöker om föreningsbidrag så ska den följa vår rutin och se till att vi får in  
rätt handlingar.  

   

 

Registrera i  
Botkyrkas  

föreningsregister 
Redovisning 

Årshandling 

Medlems-
statistik 

Ansökan 

Årshandlingar 
På begäran av kommunen ska föreningen 
skicka in handlingar från senaste årsmötet. 
Dessa är:  

• Årsmötesprotokoll  
• Verksamhetsberättelse 
• Ekonomisk berättelse 
• Revisionsberättelse  

 
I dessa handlingar ska det tydligt framgå vilket 
belopp medlemsavgifter ligger på samt bidrag 
ni har mottagit av bidragsgivare såsom  
kommun, kommunala bolag, företag,  
region och/eller staten.  

Medlemsregister 
I samband med ansökan om föreningsbidrag 
ska föreningen uppdatera uppgifter om de  
betalande medlemmarnas:  

• Namn 
• Ålder 
• Kön 
• Ort 

 
Bidragsansökan 
Ansökan om föreningsbidrag görs vid  
utsatt datum för respektive bidrag.  
Ansökan om föreningsbidrag ska göras  
av föreningens ordinarie styrelse eller av  
styrelsen utsedd person. 

 
Redovisning (uppföljning) 
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen uppföljningar av hur föreningsbidragen används.  
Föreningar som får bidrag är skyldiga att visa upp sin bokföring, protokoll, medlemsregister,  
deltagarbesök och övriga handlingar för kommunen eller dess utsedda granskare om kommunen  
efterfrågar detta. I föreningens redovisning ska även ingå hur föreningen och dess aktiviteter möter  
demokratikriterierna. Inom 14 dagar ska föreningen tillhandahålla efterfrågade handlingar. 
 

Om bidragsreglerna inte följs 
Om kommunens uppföljning visar att föreningen inte följer bidragsreglerna kan  
kultur- och fritidsnämnden kräva tillbaka redan utbetalt bidrag, alternativt avvakta med  
utbetalning av beviljat bidrag.  
 

          
 



Våra bidrag
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Föreningskategorier 
Den verksamhet din förening bedriver i Botkyrka kommun avgör vilka föreningsbidrag som  
föreningen kan söka hos oss. 
 

 
  

Seniorföreningar 
Är anslutna till  
riks och/eller  
distriktsorganisation för  
seniorer och har  
verksamhet för  
seniorer 65+. 
 

 

 
 

 

Idrottsföreningar 
Är anslutna till  
Riksidrottsförbundet  
och bedriver  
idrottsverksamhet för 
barn och unga. 

Scoutkårer 
Är anslutna till Scouterna 
och bedriver verksamhet 
för barn och unga. 

Kulturföreningar 
Har verksamhet med  
syfte att bevara och 
sprida konstnärliga  
och kulturella uttryck. 

Funktionsrätts- 
föreningar 
Arbetar med att  
tillvarata intressen för  
personer med  
funktionsnedsättning. 

Övriga föreningar 
Övriga intresseföreningar 
som har verksamhet för 
barn och unga, personer 
med funktionsnedsättning 
och/eller seniorer 65+.  
Exempelvis mötesplats- 
och religiösa föreningar. 
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Bidragsformer 
I tabellen listas våra föreningsbidrag, vilken förening som kan ansöka och när sista  
ansökningsdag äger rum. 
 
 

Bidrag Vilken förening kan söka? Sista ansökningsdag 

Stöd till sommarlovsaktiviteter • Alla föreningar 25 februari 

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar • Övriga föreningar 25 februari 

Lokalbidrag för övriga föreningar • Övriga föreningar 25 februari 

Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet 

• Seniorföreningar 

• Övriga föreningar 

• Idrottsföreningar 

25 februari 

Lokalbidrag för seniorföreningar • Seniorföreningar 25 februari 

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar 
och scoutkårer 

• Idrottsföreningar 

• Scoutkårer 

25 februari 

25 augusti 

Anläggningsbidrag • Idrottsföreningar 1 oktober 

Bidrag till kulturell verksamhet • Kulturföreningar 1 oktober 

Bidrag till funktionsrättsföreningar • Funktionsrättsföreningar  1 oktober 

Bidrag till organiserad spontanidrott • Alla föreningar 1 oktober 
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 Stöd till sommarlovsaktiviteter 
För att främja barn och ungas rätt till en meningsfull fritid ger  
kultur- och fritidsnämnden stöd till sommarlovsaktiviteter. Bidraget  
kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar som vill ordna kostnadsfria  
aktiviteter under sommarlovet till barn och unga i åldrarna 6–15 år. 
 
Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden.  
I bedömningen tar vi hänsyn till om föreningen får andra bidrag och  
föreningens förmåga att marknadsföra aktiviteterna i kommunen.
 

 
Kriterier  
• Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga 6–15 år. 
• Aktiviteterna ska huvudsakligen äga rum i Botkyrka och en majoritet av deltagarna  

ska vara boende i kommunen.  
• Alla deltagare ska ha likvärdig tillgång till aktiviteterna, därför får inga särskilda krav  

på förkunskaper ställas för deltagande.  
• Aktiviteterna ska stimulera deltagande oavsett kön och skapa möten och kontaktytor  

mellan barn med olika social bakgrund.  
• Ansvarig ledare ska vara närvarande under verksamheten. Ansvarig ledare ska vara  

lägst 18 år och vara utsedd av föreningen.  
• Det ska tydligt framgå att det pågår verksamhet på platsen, exempelvis genom specifika  

kläder och/eller skyltar.  
• Förening som beviljas bidrag ska registrera sin aktivitet i kommunens  

evenemangskalender på www.botkyrka.se. 
 
Kostnader som ersätts av bidraget 
• Ledararvoden 
• Lokalhyror 
• Materialkostnader 
• Hyra av utrustning 
• Förtäring till deltagare 

• Marknadsföring 
• Inträden för exempelvis studiebesök 
• Specifika arbetskläder och/eller skyltar 

till ledarna  

 
 

 
 

Begränsningar 
Bidrag ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av våra andra bidrag.  

Uppföljning/Redovisning 
• Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska 

kunna styrka förväntade kostnader för aktiviteten om kommunen ber om detta. 
• Andra bidrag som arrangören beviljats för aktiviteten ska tydligt redovisas i ansökan.   
• Antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteterna ska redovisas till kommunen i efterhand.  
• Vid större avvikelser i aktiviteter som beviljats stöd ska föreningen meddela kommunen. 
• Föreningar som beviljas stöd ska delta i eventuella förberedande möten och/eller kostnadsfria  

utbildningar som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar i syfte att kvalitetssäkra aktiviteterna.  

Ansökan ska  
göras senast den 
25 februari inför 
sommarlovet  
innevarande år. 
 

http://www.botkyrka.se/
http://www.botkyrka.se/
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Aktivitetsbidrag för övriga föreningar 
Aktivitetsbidraget kan sökas av övriga föreningar för att få ersättning  
för genomförda aktiviteter med barn och ungdomar eller personer med  
funktionsnedsättning. Föreningar får ett bidrag baserat på: 

• Gruppaktiviteter – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med  

• Deltagartillfällen – Antal gånger som medlemmar har varit med  
på gruppaktiviteter 

 
 

 

 
 

Bidragsberättigade deltagare 
Övriga föreningar kan endast få aktivitetsbi-
drag för bidragsberättigade deltagare. En  
deltagare är bidragsberättigad om den är  
medlem och fyller minst 4 år och högst 25 år 
under ansökningsåret. För personer med behov 
av särskilt stöd finns ingen åldersgräns uppåt.  

Bidragsberättigade gruppaktiviteter 
• Gruppaktiviteten pågår i minst 60 minuter 

och innehåller en gemensam samling och 
avslutning. För deltagare på 4–5 år ska 
aktiviteten på i minst 40 minuter.  

• En gruppaktivitet ska omfatta minst tre 
(3) bidragsberättigade deltagare  
utöver ledare. 

• Varje bidragsberättigad aktivitet ska  
vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara 
närvarande under aktiviteten och får inte 
vara ledare för flera grupper  
under aktiviteten.  

Begränsningar 
• En deltagare får endast räknas en gång 

per dag. Den som deltar i mer än en  
aktivitet per dag i samma förening får 
endast räknas vid ett tillfälle. 

• En aktivitet kan endast redovisas som en 
aktivitet oavsett om den genomförs i 
mindre grupper och med flera ledare. 

• Följande aktiviteter får föreningen inte 
aktivitetsbidrag för:  

• fester 
• årsmöten 
• styrelsemöten 
• planeringsmöten 
• studiecirklar 
• religiös verksamhet –  

till exempel mässor,  
gudstjänster, ceremonier  
och högtidsfirande. 

Redovisning 
Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av  
ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara  
en sammanställning som inkluderar: 
• föreningens namn 
• typ av aktivitet 
• plats 
• datum 
• tider 
• deltagares och ledares namn, födelsedata och kön 
• närvaro.  

Ansökan gör ni senast 
den 25 februari.  
Föreningen ska redovisa 
antalet deltagare och  
aktiviteter för perioden  
1 januari – 31 december 
från föregående år. 
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Lokalbidrag för övriga föreningar 
Detta bidrag kan sökas av övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, 
personer med funktionsnedsättning och seniorer 65+ som äger eller hyr egna 
lokaler i Botkyrka kommun. Bidraget finns för att ge övriga föreningar en grun-
dersättning för sina lokalkostnader

 
 
 
 
 
Bidragets storlek 
Lokalbidraget beräknas utifrån en procentsats som grundar sig på föreningens antal aktiviteter  
och lokalkostnader.  
 

Antal gruppaktiviteter/år Vi beviljar max % av lokalkostnader 

20–100 40% 

101–150 50% 

151 eller fler 60% 

 

 
 

Bidragsstorleken kan variera beroende på den årliga budgeten för föreningsbidrag som fastställs av 
kultur- och fritidsnämnden. Ett maxtak beslutas därför årligen av kultur- och fritidsnämnden. 

Årskostnader som ersätts  
av lokalbidrag 
• Kallhyra 
• Värme och el 
• Försäkringar 
• Vatten och avlopp 
• Larm 
• Sophämtning 
• Sotning 
 
 
 
 

Begränsningar 
• Lokalbidraget förutsätter att föreningen 

ansöker om aktivitetsbidrag och redovisar 
minst 20 aktiviteter per år. 

• Lokalbidrag ges endast till lokaler 
ägda/hyrda inom Botkyrka kommuns 
geografiska område. 

• Lokalbidrag ges inte för hyra av lokaler 
där kultur- och fritidsnämnden redan  
subventionerar hyror.  

• Föreningar kan inte söka bidrag för  
lokalkostnader vid enstaka evenemang.

Redovisning 
• Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade  

lokalkostnader för kommande år. 
• Föreningen ska redovisa antalet aktiviteter för perioden 1 januari – 31 december  

från föregående år. 
• Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.   

Ansökan görs 
senast den  
25 februari inför 
kommande år. 
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Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet 
Aktivitetsbidraget kan sökas av seniorföreningar, övriga föreningar och  
idrottsföreningar för att få ersättning för genomförda aktiviteter med  
seniorer 65+. Föreningar får ett bidrag baserat på: 

• Gruppaktiviteter – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med  

• Deltagartillfällen – Antal gånger som medlemmar har varit med  
på gruppaktiviteter 

 
 
 

 

 

Bidragsberättigade deltagare 
Föreningar kan endast få aktivitetsbidrag för 
bidragsberättigade deltagare. En deltagare är 
bidragsberättigad om den är medlem och fyller 
minst 65 år under ansökningsåret. 

Bidragsberättigade aktiviteter 
• Aktiviteten pågår i minst 60 minuter  

och innehåller en gemensam samling  
och avslutning.  

• En aktivitet ska omfatta minst tre (3)  
bidragsberättigade deltagare  
utöver ledare.  

• Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara 
ledarledd. Ansvarig ledare ska vara  
närvarande under aktiviteten och får inte 
vara ledare för flera grupper  
under aktiviteten.  

 
Begränsningar 
• En deltagare får endast räknas en gång 

per dag. Den som deltar i mer än en akti-
vitet per dag i samma förening får endast 
räknas vid ett tillfälle. 

• En aktivitet kan endast redovisas som en 
aktivitet oavsett om den genomförs i 
mindre grupper och med flera ledare. 

• Följande aktiviteter får föreningen inte 
aktivitetsbidrag för:  

• fester 
• årsmöten 
• styrelsemöten 
• planeringsmöten 
• studiecirklar 
• religiös verksamhet –  

till exempel mässor,  
gudstjänster, ceremonier  
och högtidsfirande.

 

 
  

Redovisning 
Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av  
ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara en  
sammanställning som inkluderar: 
• föreningens namn 
• typ av aktivitet 
• plats 
• datum 
• tider 
• deltagares och ledares namn, födelsedata och kön 
• närvaro.  

Ansökan gör ni 
senast den 25 februari. 
Föreningen ska redovisa 
antalet deltagare och  
aktiviteter för perioden  
1 januari – 31 december 
från föregående år. 
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Lokalbidrag för seniorföreningar 
Den seniorförening som och äger/hyr egna lokaler i Botkyrka kommun och är 
ansluten till en riks- och/eller distriktsorganisation för seniorer kan ansöka om 
lokalbidrag. Bidraget finns för att ge seniorföreningar en grundersättning för 
sina lokalkostnader.  

 
 
 
 
 
Bidragets storlek 
Lokalbidraget beräknas utifrån seniorföreningens bidragsberättigade medlemmar och lokalkostnader. 
En medlem är bidragsberättigad om den fyller minst 65 år under ansökningsåret. 
 
Bidraget ersätter maximalt 60% av godkända lokalkostnader och högst 325 kronor per  
bidragsberättigad medlem. Bidragsstorleken kan också variera beroende på den årliga budgeten  
för föreningsbidrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.  
 
 

Årskostnader som ersätts  
av lokalbidrag 
• Kallhyra 
• Värme och el 
• Försäkringar 
• Vatten och avlopp 
• Larm 
• Sophämtning 
• Sotning 
 
 
 
 

Begränsningar 
• Lokalbidraget förutsätter att föreningen 

ansöker om aktivitetsbidrag. 
• Lokalbidrag ges endast till lokaler 

ägda/hyrda inom Botkyrka kommuns 
geografiska område. 

• Lokalbidrag ges inte för hyra av lokaler 
där kultur- och fritidsnämnden redan  
subventionerar hyror.  

• Föreningar kan inte söka bidrag för  
lokalkostnader vid enstaka evenemang. 

Redovisning 
• Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade  

lokalkostnader för kommande år. 
• Föreningen ska redovisa antalet medlemmar för innevarande år. 
• Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.  

Ansökan görs 
senast den  
25 februari inför 
kommande år. 
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Ak tivitetsbidrag för idrottsföreningar  
och scoutkårer 
Aktivitetsbidraget kan sökas av idrottsföreningar och scoutkårer för att få  
ersättning för genomförda aktiviteter med barn, ungdomar eller personer med 
behov av särskilt stöd. Föreningen får ett bidrag baserat på: 

• Gruppaktiviteter – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med  

• Deltagartillfällen – Antal gånger som medlemmar har varit med  
på gruppaktiviteter 

 
 
Bidragsberättigade deltagare 
Idrottsföreningar och scoutkårer kan endast få aktivitetsbidrag för bidragsberättigade deltagare.  
En deltagare är bidragsberättigad om den är medlem och fyller minst 4 år och högst 20 år under   
ansökningsåret. För personer med behov av särskilt stöd finns ingen åldersgräns uppåt.  
 
Bidragsberättigade aktiviteter 
• Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.  

För deltagare på 4–5 år ska aktiviteten på i minst 40 minuter.  
• En aktivitet ska omfatta minst tre (3) och maximalt 30 bidragsberättigade deltagare utöver ledare.  
• Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara närvarande under 

aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper under aktiviteten. Ansvarig ledare ska vara 
lägst 13 år och utsedd av föreningen. 

• Skolidrottsföreningars verksamhet efter klockan 17.00 är bidragsberättigad. 
 
Begränsningar 
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag  

i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle. 
• En aktivitet kan endast redovisas som en aktivitet oavsett om aktiviteten genomförs i mindre 

grupper och med flera ledare. 
• Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:  

• fester 
• årsmöten 
• styrelsemöten 
• planeringsmöten 
• studiecirklar.  
• religiös verksamhet – till exempel mässor,  

gudstjänster, ceremonier och högtidsfirande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan gör ni två 
gånger per år för 
föregående period.  
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Åldersbaserad ersättning 
Storleken för bidrag per deltagare ökar ju äldre medlemmarna blir. Vi multiplicerar bidraget med 1,5 i 
åldrarna 13-16år och med 2 i åldrarna 17-20år. För medlemmar som är flickor multiplicerar vi  
bidraget med ytterligare 1,5 i varje ålderskategori. Kultur- och fritidsnämnden vill på så sätt  
stimulera föreningar att behålla medlemmar i verksamheten längre upp i tonåren samt få in mer  
flickor i idrottsverksamheten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden räknar enligt nedan: 
 
Ålderskategori   Deltagare multipliceras med:  Flicka - multipliceras med ytterligare: 

4–12 år 1 1,5 

13–16 år 1,5 1,5 

17–20 år 2 1,5 

 
Redovisning 
Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av  
ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara en  
sammanställning som inkluderar: 
• föreningens namn 
• typ av aktivitet 
• plats 
• datum 
• tider 
• deltagares och ledares namn, födelsedata och kön 
• närvaro.  
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Vid varje tävling/match redovisas varje lag eller deltagare som en grupp av respektive förening. Före-
ningen som arrangerar tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare. 

Ansökan 
Till ansökan bifogar föreningen redovisning och årshandlingar. För närvarande gäller: 

• För verksamhet genomförd under perioden 1/1 – 30/6 är sista ansökningsdag  
den 25 augusti 

• För verksamhet genomförd under perioden 1/7 – 31/12 är sista ansökningsdag  
den 25 februari. 
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Anläggningsbidrag 
Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som äger/hyr eller sköter drift och  
underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. Bidraget finns för  
att ge idrottsföreningar en grundersättning för sina anläggningskostnader.  
Idrottsföreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar 4–20 år  
kommer att prioriteras. 

 
 
 
Bidragets storlek 
Storleken på anläggningsbidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden.  
Bidragsstorleken kan variera beroende på den årliga budgeten för föreningsbidrag som  
fastställs av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Årskostnader som ersätts  
av anläggningsbidrag 
• Kallhyra 
• Värme och el 
• Försäkringar 
• Vatten och avlopp 
• Larm 
• Sophämtning 
• Sotning 
 
 
 
 
 

 
Begränsningar 
• Anläggningsbidraget förutsätter att  

idrottsföreningen ansöker om  
aktivitetsbidrag och redovisar minst  
20 aktiviteter per år. 

• Anläggningsbidrag ges endast till  
anläggningar ägda/hyrda inom  
Botkyrka kommuns geografiska område. 

• Anläggningsbidrag ges inte för hyra  
av anläggningar där kultur- och fritids-
nämnden redan subventionerar hyror.  

• Idrottsföreningar kan inte söka  
anläggningsbidrag för anläggnings- 
kostnader vid enstaka evenemang.

Redovisning 
• Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade  

driftskostnader för kommande år. 
• Föreningen ska redovisa antalet aktiviteter för perioden 1 januari – 31 december  

från föregående år. 
• Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.  
 
  

Ansökan görs 
senast den  
1 oktober inför 
kommande år. 
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 Bidrag till kulturell verksamhet 
Bidraget kan sökas av kulturföreningar för att få en grundersättning för  
verksamhet som bevarar och sprider konstnärliga och kulturella uttryck  
och/eller Botkyrka kommuns kulturhistoria och kulturarv för allmänheten.  
Kulturföreningar kan få ett bidrag baserat på kulturverksamhet,  
specialkompetens och lokal. 
 
Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 
Kulturverksamhet 
Utåtriktad kulturverksamhet som är öppen för allmänheten och/eller belyser och utvecklar  
Botkyrka kommuns kulturhistoria och kulturarv. 
 
 
Specialkompetens 
Föreningens behov av konstnärliga ledare eller annan sakkunskap som behövs för att bedriva  
kulturverksamhet. Exempelvis en dirigent, regissör, körledare eller annan sakkunnig. 
 
 
Lokalbehov 
Föreningens lokalbehov för att bedriva kulturverksamhet. Endast lokaler inom Botkyrka kommuns 
geografiska område ersätts. Ersättning ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden  
redan subventionerar hyror.  
 
 

 
  

Uppföljning/Redovisning 
• Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska  

i samband med ansökan kunna styrka förväntade kostnader för kommande år. 
• Eventuella andra bidrag som föreningen redan beviljats ska tydligt redovisas i ansökan.   

Ansökan görs 
senast den  
1 oktober inför 
kommande år. 
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 Bidrag till funktionsrättsföreningar 
Bidraget kan sökas av funktionsrättsföreningar som arbetar med att  
tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning.  
Funktionsrättsföreningar kan få ett bidrag baserat på sin  
verksamhet, lokalbehov och föreningens medlemmar.  
 
Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden. 

 
 
 
Verksamhet 
Den verksamhet föreningen bedriver i Botkyrka kommun med syfte att tillvarata intressen för  
personer med funktionsnedsättning. 
 
 

 
 

Medlemmar 
Antalet medlemmar som är bosatta i Botkyrka kommun.  
 
 
Lokalbehov 
Föreningens lokalbehov för att bedriva verksamhet. Endast lokaler inom Botkyrka kommuns  
geografiska område ersätts. Ersättning ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden  
redan subventionerar hyror.  

Uppföljning/Redovisning 
• Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska  

i samband med ansökan kunna styrka förväntade kostnader för kommande år. 
• Eventuella andra bidrag som föreningen redan beviljats ska tydligt redovisas i ansökan.  
 
 

  

Ansökan görs 
senast den  
1 oktober inför 
kommande år. 
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 Bidrag till organiserad spontanidrott 
Bidraget kan sökas av alla typer av bidragsberättigade föreningar för att  
starta upp och bedriva organiserad spontanidrott för barn, unga och seniorer 
65+ så att de har möjlighet att delta i fysiska aktiviteter utan krav på föranmä-
lan eller regelbunden närvaro. 
 
Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden.   
I bedömningen tar vi hänsyn till om föreningen får andra bidrag och  
föreningens förmåga att sprida aktiviteterna i kommunen. 
 
 
Kriterier 
• Verksamheten ska bestå av fysiska aktiviteter. Exempelvis dans, fotboll eller kampsport.  
• Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär. Inga krav på föranmälan eller regelbunden  

närvaro får ställas på deltagarna. 
• Ansvarig ledare ska vara närvarande under verksamheten. Ansvarig ledare ska vara lägst  

18 år och vara utsedd av föreningen. 
• Det skall tydligt framgå att det pågår verksamhet på plats till exempel genom att ledare bär  

specifika kläder och/eller skyltar. 
• Förening som beviljas bidrag ska registrera sin aktivitet i kommunens evenemangskalender  

på www.botkyrka.se.  
 

 

 

 

Kostnader som ersätts av bidraget 
• Ledararvoden 
• Utrustning 
• Marknadsföring 
• Förbrukningsmaterial 

Begränsningar 
• Bidrag ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av våra andra bidrag.  
• Lokalhyra ersätts inte av bidraget. Lokaler och anläggningar i kultur- och fritidsnämnden  

lokalbestånd får föreningen gratis i samband med aktiviteter. 

Uppföljning/Redovisning 
• Föreningar som beviljas bidrag ska delta i eventuella förberedande möten och/eller kostnadsfria 

utbildningar som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar i syfte att kvalitetssäkra aktiviteterna. 
• Eventuella andra bidrag som arrangören redan beviljats för den aktuella aktiviteten ska tydligt 

redovisas i ansökan.   
• Antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteterna ska redovisas till kommunen i efterhand.  
• Vid större avvikelser i verksamhet som beviljats stöd ska föreningen meddela kommunen. 

Ansökan görs 
senast den  
1 oktober inför 
kommande år. 

http://www.botkyrka.se/
http://www.botkyrka.se/
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