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Inledning 
Ett rikt föreningsliv är en ovärderlig tillgång för Uppsala kommun och dess invånare. De 
många ideellt arbetande föreningsledarna har en särskild roll i utvecklingen av 
kommunen och dess utbud av positiva och utvecklande fritidsaktiviteter. En levande 
och välkomnande föreningsverksamhet kan bidra till att stärka demokrati och 
mångfald, inte minst kan den minska ensamhet och öka hälsomålen för personer som 
är 60 år och äldre. 

Syfte 
Syftet med idrotts- och fritidsnämndens bidrag riktat till äldre är att öka äldre 60+ 
personers tillgång till fysisk aktivitet och träning. Ytterligare syfte är att möjliggöra för 
idrottsföreningar att utöka sin verksamhet genom att bedriva fysisk aktivitet för 
målgruppen äldre.  

Omfattning 
Den här riktlinjen gäller för idrotts- och fritidsnämndens bidrag riktat till äldre. 
Riktlinjen kommer att gälla fram till dess att nämndens regelverk för föreningsbidrag är 
reviderad, därefter kommer bidrag till äldres fysisk aktivitet ingå i idrotts- och 
fritidsnämndens ordinarie regelverk för föreningsbidrag.  

Föreningar som bedriver verksamhet för målgruppen 60+ kan ansöka om 
verksamhetsbidrag från idrotts- och fritidsnämnden.  

Äldrenämnden handhar också bidrag men till pensionärsföreningar som syftar till att 
underlätta för föreningar att kunna bedriva en varierande verksamhet. 

Gränsdragningen mellan idrotts- och fritidsnämndens och äldrenämndens bidrag är: 

• Pensionärsföreningar som är självständiga och inte har någon huvudförening 
fortsätter söka sina bidrag från äldrenämnden. 

• Idrottsföreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet inklusive 
friluftsfrämjandet och Uppsala Boule Allians kan ansöka om verksamhetsstöd: 
aktivitetspoäng, sammankomster och medlemmar 

Villkor och definitioner 

Stödberättigad förening 
Med stödberättigad förening menas den förening som har minst 10 stödberättigade 
medlemmar, har sitt säte i Uppsala kommun och är medlemmar i Riksidrottsförbundet 
med undantag för friluftsfrämjandet som hos idrotts- och fritidsnämnden definieras 
som en idrottsförening.   

Föreningar som tidigare inte ansökt om bidrag av idrotts- och fritidsnämnden måste 
först bli bidragsberättigad. För att bli bidragsberättigad kontaktar man Föreningsstöd 
på bidrag@uppsala.se 

mailto:bidrag@uppsala.se
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Försent inkommen ansökan 
Ansökan om stöd som kommer in för sent medför avdrag på det möjliga stödet enligt 
följande: 

 

Utbetalning av bidrag 
• Utbetalning sker endast till plusgiro-, bankgiro- eller bankkonto registrerat i 

föreningens namn 
• Utbetalning görs inte till förening som står i skuld till idrotts- och 

fritidsnämnden utan att en skriftlig överenskommelse har gjorts för hur 
skulden ska regleras 

• Om idrotts- och fritidsnämnden, vid tidpunkten för utbetalning av 
föreningsbidrag, har fordringar på föreningen, har nämnden rätt att avräkna 
dessa fordringar mot de bidrag föreningen är berättigad till 

• Bidragens storlek är rörliga utefter det totala antalet medlemmar och 
aktiviteter. 

Återbetalning av stöd och avstängning 
Idrotts- och fritidsnämnden har rätt att kräva återbetalning av utbetalt stöd och stänga 
av en förening från vidare föreningsstöd om stödet används i strid med gällande 
bestämmelser eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan.  

Vart ansöks bidragen 
Verksamhetsbidragen ansöks antingen via IbGo (InterbookGo) eller kommunens 
aktivitetsstöd (Aktup). Vi reserverar oss här för att bidragssystem kan ändras. 

Verksamhetsbidrag för äldre 
Verksamhetsbidrag för äldre är ett grundläggande stöd för att föreningen ska kunna 
bedriva och utveckla sin ordinarie verksamhet riktat till personer 60 år och äldre. 
Föreningen fördelar bidragen i enlighet med sina egna behov, prioriteringar och planer. 
Bidragen är utformat så att det premierar aktiviteter och medlemmar. 

Verksamhetsbidragen delas in i två stödben och är grundläggande bidrag för att 
föreningar ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet för målgruppen äldre 60+. 

Bidraget fördelas utifrån medlemmar och aktivitetsstöd. 
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Medlemsbidrag 
Medlemsbidrag ges för varje stödberättigad medlem.  

För att en medlem ska vara stödberättigad krävs det att medlemmen bor och är 
mantalsskriven i Uppsala kommun och under det aktuella kalenderåret fyller minst 60 
år och har betalt medlemsavgift till föreningen under närmast föregående kalenderår 
och finns med i föreningens medlemsförteckning och finns med i rapporteringen av 
aktivitetspoäng.  

Ansökan: Sker via IbGo (InterbookGo) senast den 25 februari 

Aktivitetsbidrag 
Aktivitetsstöd är en ansökan som genererar två bidrag genom aktivitetspoäng och 
sammankomstbidrag. Ansökan görs två gånger om året: 

• 25 februari – avser aktiviteter 1/7-31/12 föregående år 
• 25 augusti – avser aktiviteter 1/1-30/6 ansökande år 

Föreningar som sedan tidigare bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska rapportera 
sina aktiviteter på samma sätt som barn- och ungdomsaktiviteterna i IdrottOnline. 

Aktivitetspoäng 

Aktivitetspoäng ges för varje deltagare vid en bidragsberättigad sammankomst. I 
åldern 60 år och uppåt ges 1-3 aktivitetspoäng per bidragsberättigad medlem. 

Bidrag ges inte för deltagare i av föreningen arrangerade entrébelagda kommersiella 
arrangemang som till exempel danser, bingo och basarer eller till deltagare i 
avgiftsbelagd studiecirkel. 

Gruppledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. Aktivitetspoäng 
beräknas enligt följande: 1 poäng per deltagare per sammankomst om minst 60 
minuter/dygn, 3 poäng per deltagare per sammankomst om minst 180 minuter (tre 
timmar) /dygn. 

Sammankomstbidrag 

Sammankomstbidrag ges för varje bidragsberättigad sammankomst. Som 
bidragsberättigad sammankomst räknas den sammankomst: 

• Sammankomst där minst tre bidragsberättigade medlemmar deltar 
• Sammankomsten ska pågå i minst 60 minuter inklusive med en gemensam 

samling och avslut som ska ledas av gruppledaren 
• Gruppledaren får inte leda flera grupper samtidigt 

Ansökan: Sker via AktUp (asktivitetsstöd) senast den 25 februari samt 25 augusti  


	Inledning
	Syfte
	Omfattning

	Villkor och definitioner
	Stödberättigad förening
	Försent inkommen ansökan
	Utbetalning av bidrag
	Återbetalning av stöd och avstängning
	Vart ansöks bidragen

	Verksamhetsbidrag för äldre
	Medlemsbidrag
	Aktivitetsbidrag
	Aktivitetspoäng
	Sammankomstbidrag



