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Ändamål 

Riktlinjerna är framtagna för att underlätta handläggning av ansökningar som rör stöd till 

elitidrottsföreningar. Bidraget syftar till att stödja idrottsföreningar som belastas med ökade 

kostnader1 i samband med seriespel på elitnivå. Stödet avser seniorverksamhet.   

Allmänna bestämmelser 

För att erhålla kommunala bidrag ska man aktivt verka för de metoder som finns beskrivna i 

”Strategi för det drogförebyggande arbetet bland barn- och ungdom i Upplands-Bro 

kommun”.  

Utformning 

Kommunstyrelsen beviljar särskilt stöd till elitidrottsföreningar och beslutar om belopp. 

Beslut fattas efter det att ansökan inkommit. Ansökan kan ske under hela året.  

Kommunstyrelsen ska inhämta yttrande från kultur- och fritidsnämnden i samband med att 

beviljande av särskilt stöd till elitidrottsföreningar görs.  

Tolkning av gällande riktlinjer sker av kommunstyrelsen. 

Utbetalning 

Utbetalning av beviljade bidrag sker endast till förenings/sökandens 

postgiro, bankgiro eller bankkonto. 

Upplands-Bro Kommuns eventuella fordran på föreningen regleras innan beviljat bidrag 

utbetalas. 

Kontroll 

Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldig att medge kommunen och deras revisorer 

rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll, och övriga handlingar. Föreningens 

bokföring skall vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek klart framgår samt 

beträffande medlemsavgifter att såväl antalet betalande medlemmar som avgiftsstorlek kan 

avläsas. 

Missbruk av erhållna bidrag och medvetet inlämnande av felaktiga eller osanna uppgifter kan 

leda till återbetalning av erhållna bidrag. Förening som missbrukat erhållna bidrag eller 

1
 Med ökade kostnader avses sådant som resekostnader för spel på bortaplan, krav på anläggning osv. 



 

 

 

medvetet inlämnat osanna uppgifter får inte tillgång till kommunala lokaler eller annat 

föreningsstöd. 

Villkor  

1. Föreningen ska i ansökan ange och beskriva de ökade kostnader som föreningen 

belastas med i samband med spel på elitnivå, samt på vilket sätt kostnaderna påverkar 

föreningen.  

 

2. Föreningen ska i ansökan beskriva och tydliggöra den egna ekonomiska satsningen.  

 

3. Föreningen ska i ansökan beskriva hur den egna ungdomsverksamheten bedrivs samt 

hur föreningen möjliggör för deltagande avseende jämlikhet, mångfald och bredd.  

 

Uppföljning  

Uppföljning av stödet ska ske efter avslutad säsong eller senast tolv månader från det att 

bidraget beviljats. Föreningen ska skriftligen beskriva på vilket sätt villkoren för bidraget 

efterföljts.   
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