KOMMUNALT FÖRENINGSSTÖD

Bidragsregler
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Allmänna förutsättningar

Kommunens bidragsgivning syftar till att primärt stödja Järfällaföreningarnas
organiserade barn- och ungdomsverksamhet eller deras publika aktiviteter riktade till barn och unga. Med Järfällaförening avses ideell förening registrerad
hos och godkänd av Järfälla kommun.
Föreningen ska ha sin hemvist och sin huvudsakliga verksamhet förlagd i
Järfälla.
Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer, med vad det
innebär av medinflytande och ansvarstagande.
Föreningen ska ha en styrelse och stadgar, som i förekommande fall ska vara
godkända av riksorganisation.
Bidragsgivningen bygger i huvudsak på medlemsaktiviteter, eller insatser riktade till, barn och unga i åldrarna 4-20 år.
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden kan i speciella fall och efter särskild
prövning besluta om avsteg från bidragsreglerna.
För handikappföreningar gäller särskilda bidragsregler (se kapitel 3). För
kampsportföreningar gäller särskilda bestämmelser (se 1.2).
1.1
Bidragsberättigad förening
Förening som tillhör statsbidragsberättigad riksorganisation.
Förening som har minst 15 medlemmar i åldern 4-20 år och har
huvuddelen av medlemmarna bosatta i Järfälla.
Andra föreningar som bedriver verksamhet som kommunen finner
angelägen kan, efter särskild prövning, registreras som bidragsberättigad förening och få möjlighet att söka bidrag i vissa former.
Detta kan exempelvis gälla förening med sådan aktivitet att de har en regional
upptagning av medlemmar.
1.2
Bidrag till kampsportförening
För att kampsportförening ska kunna erhålla bidrag gäller att föreningen är ansluten till specialidrottsförbundet, Svenska Budoförbundet. Detta kontrolleras
vid varje ansökningstillfälle av Järfälla kommun.
Innan kampsportföreningar godkänns som medlemmar i Svenska
Budoförbundet har kontrollant från förbundet medverkat vid
föreningens träning.

1.3
Föreningsregister
Alla föreningar kan registreras hos Järfälla kommun. För att kunna få bidrag är
registrering obligatoriskt. Uppgifter lämnas om föreningens namn, postadress,
organisationsnummer, huvudpostmottagare, styrelseledamöter (minst tre personer), medlemsantal, huvudsaklig verksamhet, stadgar och i förekommande
fall post- eller bankgironummer.
Verksamhetsplan ska också inlämnas.
Föreningsregistret är en bra service för kommuninvånarna och en
möjlighet för föreningen att nå ut med sin information.
Många hör av sig till Järfälla kommun för att komma i kontakt med en förening med viss verksamhet.
1.4
Bidragsberättigad medlem
Med bidragsberättigad medlem avses person i åldern 4-20 år, som finns upptagen i medlemsregister och som har betalt medlemsavgiften för det år ansökan
avser.
Den som enbart deltar i öppen verksamhet eller har medlemskap av
tillfällig natur, exempelvis bingomedlem eller dansmedlem, räknas inte som
medlem ur bidragssynpunkt.
Deltagare i nybörjarträning exempelvis ”fotbolls-, pingis- eller
innebandyskola” och som avlagt avgift för denna räknas som medlem
i bidragshänseende.
Medlem kan bara räknas en gång i en och samma förening eller krets av
lokalföreningar.
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Bidrag

Aktivitetsbidrag, lokalbidrag, projektstöd, uppdragsstöd och
ledarutbildningsbidrag söks via ApN - aktivitetskort på nätet, som är
Järfälla kommuns nya digitala system för närvaro- och bidragshantering för
föreningar. Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta Idrott & fritid.
2.1
Kommunalt aktivitetsbidrag
Bidraget syftar till att stimulera till fritidsaktiviteter för barn och ungdom i
åldrarna 4-20 år. Föreningar som uppfyller de allmänna förutsättningarna kan
söka aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidraget är 70 kronor per sammankomst.

2.1.1 Villkor för aktivitetsbidrag:
Minst 10 sammankomster, antalet deltagare i gruppen ska vara den normala
utifrån verksamhetens karaktär med minst fem deltagare i åldern 4-20 år. Aktiviteten ska pågå minst 60 minuter och vara ledarledd.
Järfälla kommun avgör vad som är normal storlek på gruppen för respektive
aktivitet.
Sammankomsten ska vara planerad och dokumenterad av föreningens styrelse,
avdelning, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
Lokal/anläggning där verksamheten bedrivs ska vara belägen i Järfälla (undantag läger och större arrangemang eller då Järfälla ej kan tillhandahålla lokal/
anläggning).
I åldersgruppen 4-10 år utgår aktivitetsstöd för maximalt två sammankomster
per vecka. Från 11 år finns ingen begränsning av antalet sammankomster för
aktivitetsstöd.
I åldersblandad verksamhet räknas den ålderskategori som är i majoritet.
För integrerad verksamhet där barn med funktionsnedsättning deltar gäller tre
deltagare per sammankomst. Vid läger räknas en lägerdag per naturlig grupp
som en aktivitet.
Pågår verksamheten i lokal/anläggning som inte kan bokas hos Järfälla kommun, ska denna adress meddelas till Järfälla kommun innan aktiviteten startar.
2.1.2

Ansökan

Ansökan kan göras två gånger om året (feb samt aug) – via ApN.
Ingen rapporterad sammankomst får vara äldre än två månader.
2.2
Ledarutbildningsbidrag
* För att kunna få ledarutbildningsbidrag ska föreningen ha verksamhet för
åldern 4-20 år och vara registrerad i Järfälla kommuns föreningsregister.
* För att ha rätt till ledarutbildningsbidrag ska barn- och ungdomsverksamhet
vara dokumenterad året innan ansökning sker, genom att aktiviteter har redovisats till Järfälla kommun, Idrott & fritid.
* Bidraget riktar sig till aktiva ledare i föreningen, lägsta ålder för ledare, som
är berättigad till bidrag är 15 år.

* Utbildningen ska vara externt anordnad och anpassad till föreningens
verksamhet.
* Utbildning som anordnas av eget distrikts-, läns- eller riksförbund/
organisation är godkänd utbildning.
* Annan utbildningsanordnare ska godkännas av Järfälla kommun.
* Bidrag ges ej för föreningens årsmöte, föreningskonferens, föreningsintern
föreläsning eller annat som är intern verksamhet inom föreningen.
* Bidrag ges ej för studiecirkel.
* Bidraget ska täcka deltagaravgift.
* Bidraget uppgår till max 5000 kr per år/100 bidragsberättigade medlemmar.
Till exempel kan en förening med 300 bidragsberättigade medlemmar
få 15000 kr.
* Ledarutbildningsbidraget sökes hos Järfälla kommun, Idrott & fritid.
* Ej använt ledarutbildningsbidrag kan inte ackumuleras av förening till
följande år, utan nollställs.
2.3
Lokalbidrag - driftbidrag till egna lokaler
Om förening med barn- och ungdomsverksamhet hyr eller äger lokal ska
denna godkännas av kommunen. Om lokaler godkänns ger kommunen bidrag
med 25 % av hyra och uppvärmningskostnader.
Verksamhet för flickor prioriteras.
2.4
Uppdragsstöd
Uppdragsstödet syftar till att:
* stimulera till annan verksamhet för åldrarna 4-20 år som bedöms angelägen
av kommunen samt
* stimulera annan verksamhet som är angelägen för kommunens invånare,
exempelvis generationsövergripande verksamhet.

2.5
Projektstöd
Stödet kan utgå för att utveckla och förnya verksamheten inom
föreningen. Verksamheten i det projekt som avses genomföras ska skilja sig
från föreningens ordinarie ”dagliga” verksamhet.
Stödet kan exempelvis användas för verksamheter med inriktning på:
* barns och ungdomars medinflytande.
* ”tjejmetodik” – lära sig förstå flickors behov och anpassa aktiviteterna efter
flickorna och inte flickorna efter aktiviteterna.
* dialog mellan olika idrotter/verksamheter för åldersgruppen 6-12 år,
t ex idrottsskolor.
* integrering av barn med funktionsnedsättning i olika verksamheter.
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Handikappföreningar

3.1
Grundbidrag
Bidragsbeloppet beräknas på medlemsantal (4 år och uppåt) per den 31 december närmast föregående år.
Förening med 15-30 medlemmar erhåller 1800 kronor.
Förening med 30-100 medlemmar erhåller 60 kronor per medlem.
Förening med över 100 medlemmar erhåller förutom ovanstående, 40 kronor
för varje medlem över 100 stycken. Maximalt grundbidrag är dock 11 000
kronor.
3.2
Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag utgår för sammankomst med minst 3 deltagare i åldrarna från
4 och uppåt.
Sammankomst ska vara minst 60 minuter samt vara planerad och
dokumenterad av föreningens styrelse.
Ansökan kan göras löpande under året och bör innehålla minst 10
sammankomster.
Ingen rapporterad sammankomst får vara äldre än sju månader.
Aktivitetsbidraget uppgår till 35 kronor per sammankomst.
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Kulturföreningar

4.1
Kommunalt föreningsbidrag - kulturverksamhet
Bidraget beviljas för ett år i taget och utgör en klumpsumma för
genomförande av en verksamhet/produktion.
Verksamheten/produktionen kan vara kontinuerlig under året eller
utgöras av ett större utåtriktat årligt arrangemang.
Det är kostnaderna för den enskilda verksamheten/produktionen som ska
bedömas i bidragshänseende, inte föreningens totala ekonomi. Om en förening lånar material, lokal, eller får andra tjänster från kommunal verksamhet
och om det är något som kan användas i den verksamhet/produktion de söker
pengar för bör det sättas i samband med
bidragsbeviljandet. Dessa ”fria nyttigheter” ska värderas i kronor vid bedömningen av ansökan.
Produktionsbidraget ska täcka delar av kostnaderna för verksamheten/produktionen. Viss del ska alltid finansieras av föreningen.
Verksamheten/produktionen ska vara tillgängligt för Järfällas medborgare i något sammanhang. Järfälla kommun rekommenderar att föreningen på affisch,
programblad eller annat informerar om att verksamheten/
produktionen genomförs med ekonomiskt stöd från Järfälla kommun. Ansökan
görs via kommunens webbplats - jarfalla.se.
4.2
Kommunalt föreningsbidrag - kulturprojekt
Bidragets storlek avgörs av projektets betydelse för Järfällas kulturliv. En bedömning görs i hur stor utsträckning projektet medverkar till ökad måluppfyllelse, i enlighet med av kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutade mål
och övergripande verksamhetsriktlinjer.
Om en förening lånar material, lokal, eller får andra tjänster från
kommunal verksamhet och om det är något som kan användas i det
projekt de söker pengar för bör det sättas i samband med
bidragsbeviljandet. Dessa ”fria nyttigheter” ska värderas i kronor vid bedömningen av projektansökan.
Bidrag beviljas först och främst om föreningens projekt avser barn- och
ungdomsverksamhet eller verksamhet som gynnar barn och ungdom. Verksamheten ska finnas beskriven i redovisningen efter genomfört projekt. Antal
barn och unga som haft tillgång till och/eller besökt verksamheten ska finnas
redovisat.Även kulturprojekt för vuxna kan beviljas bidrag om kommunen

finner projektet angeläget.Projektet ska vara tillgängligt för Järfällas medborgare i något sammanhang. Järfälla kommun rekommenderar att föreningen på
affisch, programblad eller annat informerar om att projektet genomförs med
ekonomiskt stöd från Järfälla kommun. Ansökan görs via kommunens webbplats - jarfalla.se.
4.3
Kulturmånadsbidrag
I samband med Järfällas kulturmånad i oktober varje år kan föreningar söka
ekonomiskt stöd för programverksamhet som sker under den här månaden.
Ansökningstid: Kulturmånadsbidraget går att söka från mars till 15 juni varje
år. För ansökningsformulär kontakta Servicecenter på tel 08-580 285 00.
4.4
Bidrag till program vid Görväln
Bidrag kan sökas för programverksamhet/projekt som är både av kultur- och
fritidskaraktär, till exempel skördefest, segling och fiske i Görvälnområdet.
Bidraget är främst riktat till föreningar inom Görvälnområdet. Andra Järfällaföreningar som har program eller evenemang i Görvälnområdet har rätt att
söka bidrag.
Ansökningstid: Bidrag för program vid Görväln kan sökas 1 januari-15 mars
varje år. Ansökan görs via kommunens webbplats från och med den 1 februari
under ansökningstiden.
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En snabb slant

Unga mellan 13 och 20 år kan söka ett ekonomiskt bidrag för att förverkliga
idéer och projekt. Det kan vara ett evenemang av något slag eller ett kortare
projekt inom områdena idrott, kultur, fritid eller demokrati – förutsatt att det är
något som är bra för andra Järfällabor. Precis som namnet antyder ska du som
söker snabbt få ett besked.
En snabb slant söks via kommunens webbplats - jarfalla.se/snabbslant.
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Lokaler/ Anläggningar

6.1
Bokning
Bokning av gymnastik/idrottsanläggningar görs hos Järfälla kommun. Andra lokaler
– aulor, matsalar, skolor etc, bokas på respektive anläggning.
Vid bokning prioriteras:
1. Verksamhet med rätt till aktivitetsstöd samt annan verksamhet som
bedrivs
av Järfälla kommun för barn och ungdomar upp till 20 år.

2. Inom den gruppen prioriteras flickaktiviteter till dess balans uppnås.
3. Övriga bidragsberättigade föreningar.
4. Övriga föreningar.
5. Privata bokningar.
I inomhuslokaler prioriteras inomhusidrott samt andra inomhusaktiviteter anordnade
av Järfälla kommun. Barn och ungdom ges förtur till attraktiva tider.
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Avgifter

7.1
Föreningar
Gymnastik och sporthall
35 kr/tim
Naturgräsplan 		
45 kr/tim
Simhallen 			
50 kr/tim och bassäng
Ishall				55 kr/tim
Seniortaxa 			
95 kr/tim
Arrangemangstaxa 		
95 kr/tim
Övriga föreningar 		
170 kr/tim
7.1.1 Övriga
Avgiften för privatpersoner, företag mm är från 185 kr/tim och uppåt beroende
på lokal.

7.2

Avgifter – konstgräsplan Järfällavallen (uppvärmd vintertid)

7.2.1 Verksamma inom kommunen, barn- och ungdomsförening (4-20 år)
1 april t o m 31 oktober:		
45 kr/tim, träning
1 april t o m 31 oktober:		
95 kr/tim, match/arrangemang
1 november t o m 31 december
160 kr/tim, träning/match/arrangemang
1 januari t o m 31 mars		
310 kr/tim, träning/match/arrangemang
7.2.2 Verksamma inom kommunen, vuxenförening/ övrig förening
1 april t o m 31 oktober:		
170 kr/tim, träning/match/arrangemang
1 november t o m 31 mars		
310 kr/tim, träning/match/arrangemang
7.2.3 Mälargymnasiet, fotbollsprogrammet
1 januari t o m 31 december (dagtid mån-fre, 8.00 – 15.30): 30 000 kr
7.2.4 Verksamma externt, barn-, ungdoms- och vuxenföreningar
1 januari t o m 31 december: 900 kr/tim, träning

1 januari t o m 31 december: 1700 kr/tim, match/arrangemang
7.2.5 Avgifter – konstgräsplan Viksjövallen, Bolindervallen,
Veddestavallen och Järfällavallen (ej uppvärmd vintertid)
1 april t o m 31 oktober:		
45 kr/tim, träning
1 april t o m 31 oktober:		
95 kr/tim, match/arrangemang
1 april t o m 31 oktober: 		
170 kr/tim övrig vuxenförening
1 november t o m 31 mars:
Under denna period ansvarar berörd förening för uthyrningen av planen. Föreningar verksamma inom kommunen betalar 310 kr/tim.
Föreningar verksamma inom kommunen betalar enligt fastställd taxa till ansvarig förening.
Vid extern uthyrning äger berörd förening rätt till täckning för de extra kostnader de haft för att få planen i spelbart skick.
Till dessa bidragsregler finns särskilda tolkningsföreskrifter utarbetade.
7.3

Avgifter - konstfryst ishall, Järfälla och Kallhäll ishall

7.3.1 Verksamma inom kommunen, ungdom och senior
Försäsong, vecka 33-43:		
350 kr/tim
Säsong, vecka 44-12, ungdomar
55 kr/tim
Säsong, vecka 44-12, senior 95 kr/tim
Säsong, vecka 44-12, senior 170 kr/tim
7.3.2 Verksamma externt, barn-, ungdoms- och vuxenföreningar
Vecka 33-12				800 kr/tim
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Investeringsbidrag/borgensåtagande

Kommunen tecknar särskilda avtal för respektive objekt. För befintliga föreningsanläggningar gäller ingångna avtal. Investeringar som
efterfrågas av flickor prioriteras. Sök hos kommunens finansavdelning.
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Kontaktpersoner i Järfälla kommun

9.1
Järfälla Idrott & fritid
Eva Jönsson Järnstad
eva.jarnstad.jonsson@jarfalla.se
Telefon 08-580 284 92
Sven-Erik Ekström
sven-erik.ekstrom@jarfalla.se
Telefon 08-580 284 91
Dennis Wiedermann
dennis.wiedermann@jarfalla.se
Telefon 08-580 284 90
9.2
Järfälla Kultur
Ann Blomqvist
ann.blomqvist@jarfalla.se
Telefon 08-580 284 72
Gunnel Akander
gunnel.akander@jarfalla.se
Telefon 08-580 291 56
Lisa Dalin
lisa.dalin@jarfalla.se
Telefon 08-580 285 90
9.3
Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens kansli
Bo Majling
bo.majling@jarfalla.se
Telefon 08-580 299 29
9.4
Kommunledningskontoret, finansavdelningen
Claes Wester
claes.wester@jarfalla.se
Telefon 08-580 282 55

