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Riktlinjer föreningsbidrag inom barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden kan bevilja bidrag för lokalkostnader till föreningar som bedriver verksamhet 

inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Verksamheten ska komma till gagn för stadens 

barn och ungdomar.  

Verksamheter som kan få stöd 

Lokala ideella föreningar som bedriver verksamhet 

inom utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 

kan ansöka om ett lokalbidrag. Prioriterad målgrupp 

är barn och ungdomar.  

De föreningar som får bidraget ska utgöra ett 

komplement och tillföra mervärde till den 

verksamhet som nämnden bedriver.  

Målsättningen med bidraget är att det ska ses som en 

del av ett långsiktigt och strategiskt samarbete 

mellan barn- och utbildningsnämnden och 

organisationen som beviljats bidrag. 

Bidrag för lokaler 

Lokalbidraget är en lokalsubvention. Barn och 

utbildningsnämnden beviljar endast vid särskilda skäl 

ideella föreningar som bedriver kompletterande 

verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde.  

Bidraget avser att ge föreningar möjlighet att hyra 

egen lokal eller anläggning alternativt inneha egen 

lokal då kommunala lokaler och anläggningar inte 

finns att tillgå eller då särskilda skäl föreligger.  

Bidragsregler:  

• Bidragsberättigad förening hyr egen lokal 

eller anläggning alternativt innehar egen 

lokal då kommunala lokaler och anläggningar 

inte finns att tillgå.  

• Lokalen/anläggningen ska användas för 

föreningsverksamhet. 

• Bidraget utgår med 30% av 

bidragsgrundande belopp. 

• Hyresintäkter frånräknas utgående bidrag.  

•  Bidragsgrundande kostnader är: 

 -Hyreskostnad 

-Markarrende  

-El- och uppvärmningskostnad  

-Vatten  

-Sopavgift 

-Ränta – avser endast lån på egen fasighet  

-Försäkring – avser endast lån på egen 

fastighet  

• I bidragsansökan ska kostnader för lokalhyra 

redovisas.  

Ansökan 

Varje ansökan behandlas individuellt och beslutas av 

barn- och utbildningsnämnden. Beslut om bidrag 

fattas för ett kalenderår i taget.  

Ansökan ska skickas in via posten genom en ifylld 

blankett. Ansökan ska senast vara inkommen den  

sista februari. Ansökan ska vara komplett och 

inkomma i tid för att handläggas. 

Bidrag för samma typ av ersättning kan inte beviljas 

av flera nämnder i Vaxholms stad. 

Behörig funktion att ansöka om bidrag är 

ordförande/firmatecknare eller kassör. 

Krav på organisation 

• Föreningen ska ha en demokratisk struktur 

vilket innebär att föreningen ska: 

- Ha en styrelse som är utsedd av 

medlemmarna vid föreningens årsmöte.  

- Ha demokratiskt uppbyggda stadgar. 

- Bedriva verksamhet som är uppbyggd på 

demokratiska grunder och är öppen för alla.  

- Bedriva verksamhet som är fri från 

mobbing, trakasserier, hot, våld och 

övergrepp. 
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- Bedriva en verksamhet med ett medvetet 

och aktivt jämställdhetsarbete beskrivet i 

verksamhetsberättelsen.  

• Förening mot barn- och ungdomar ska följa 

FN:s barnkonvention som skyddar barns 

rättigheter, samt ha en policy mot alkohol, 

narkotika och tobak och säkerställa att den 

följs.  

• Föreningens medlemmar ska stadigvarande 

bo i kommunen.  

• Föreningens verksamhet ska vara inriktad 

mot kommunens medborgare.  

• Föreningen ska ha minst 10 aktiva 

medlemmar som deltar i föreningens 

aktiviteter.  

• Föreningen ska arbeta för Vaxholms stads 

ungdomar.  

• Föreningen ska i bolagsform vara registrerad 

som en ideell förening.  

• Föreningen ska inte ha några oreglerade 

skulder till Vaxholms stad.  

• Har föreningen skulder till kommunen 

kommer bidraget inte att beviljas  

• Föreningen ska uppvisa ett gott samarbete 

med utbildningsförvaltningen.  

Kontroll och uppföljning av bidragsgivning 

Vid ansökan om bidrag ska en kontroll göras om 

föreningen uppfyller krav för organisation och 

kriterier för att få bidrag.  

Inkommen orosanmälan/anmälan gällande hur en 

föreningsverksamhet bedrivs kan innebära att 

Vaxholms stad pausar bidragsgivningen för 

utredning.  

Uppföljning av utbetalade bidrag/föreningens 

verksamhet sker strukturerat och regelbundet 

genom kontinuerlig dialog och verksamhetsbesök.  

Föreningar som beviljats bidrag ska årligen lämna in 

en av revisor granskad verksamhetsberättelse till 

nämnden. Verksamhetsberättelsen ska beskriva hur 

föreningsbidraget använts.  

Barn- och utbildningsnämnden 
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