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Syfte 

Upplands Väsby kommun ger stöd till idrottsföreningar som vill utveckla sin verksamhet för 

personer med funktionsnedsättning. Det finns ett generellt behov av att utveckla parasporten i 

Väsby och under pandemin har parasporten drabbats extra hårt. Många personer med 

funktionsnedsättning har inte kunnat träna under en lång period och det kan vara svårt att 

komma tillbaka till sin regelbundna idrottsaktivitet igen. Syftet med bidraget är att 

idrottsföreningar i Väsby ska få stöd att starta upp eller på olika sätt utveckla verksamhet för 

personer med funktionsnedsättning.   

Vilka kan söka bidraget och för vad 

 Bidrag kan sökas av ideella idrottsföreningar i Upplands Väsby som är godkända som 

bidragsberättigade föreningar enligt kultur- och fritidsnämndens riktlinjer. 

 Alla bidragsberättigade idrottsföreningar som kan inkludera personer med 

funktionsnedsättning i sin verksamhet är välkomna att ansöka om bidrag. Föreningen 

behöver nödvändigtvis inte ha eller starta en specifik verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning.  

 Bidraget ska användas för att antingen: 

o starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning i föreningen, 

o utveckla befintlig verksamhet för personer med funktionsnedsättning i syfte att 

rekrytera nya medlemmar,  

o skapa förutsättningar för inkludering av personer med funktionsnedsättning i 

sin verksamhet eller  

o insatser för att få tillbaka tidigare medlemmar med funktionsnedsättning som 

blivit inaktiva under pandemin.  

Ansökan 

Bidragsansökan görs via kommunens bidragssystem ApN senast 30 juni 2022. 

Till ansökan ska en aktivitetsplan med budget bifogas. Planen ska beskriva hur verksamheten 

är tänkt att bedrivas eller utvecklas, vilka insatser som ska göras för att nå tänkt målgrupp, 

eventuella samarbeten med andra föreningar och aktörer, vilken utbildning ledarna har eller 

kommer att få samt hur medlen skulle nyttjas.   

Bidragets storlek 

Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget för 2022 ett utrymme på 50 000 kr för 

parasportverksamhet. Bidragets storlek till respektive förening beror på de ansökningar som 

kommer in. Alla ansökningar som kommer in bedöms utifrån beslutade riktlinjer. Vi behov 

sker en dialog med ansökande förening för komplettering av uppgifter innan beslut om bidrag 

tas. 

Kultur- och fritidsnämndens prioriteringar 

När beslut om fördelning av bidraget görs kommer följande prioriteringar att göras:  



 

 

 Föreningar med en långsiktig plan för sin verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning. 

 Föreningar där utbildning i inkluderande ledarskap för att möta idrottare med 

funktionsnedsättning är en del av ordinarie utbildningskrav för alla föreningens ledare. 

(Finns gratis webbaserad utbildning framtaget av SISU Idrottsutbildarna, 

Riksidrottsförbundet och Parasport Sverige). 

 Föreningar som ämnar registrera sig på ParaMe.se, en tjänst från Parasport Sverige 

som hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta aktiviteter och träning som 

passar. Registrering är kostnadsfri och föreningen behöver inte vara medlemmar i 

Svenska Parasportförbundet.      

Bidragsutbetalning  

Beviljade bidrag betalas ut senast i september 2022. 

Uppföljning av bidrag 

I december 2022 sker en avstämning med respektive förening som beviljats bidrag. 

Avstämningen sker i dialogform och syftet är att se hur långt föreningen har kommit i sitt 

arbete utifrån den aktivitetsplan som skickades in vid ansökan, samt om föreningen behöver 

vidare stöd i någon form. Senast i maj 2023 ska föreningen skicka in en skriftlig uppföljning 

av bidraget där föreningen redovisar vilka aktiviteter och insatser som har gjorts, vad utfallet 

har blivit och hur medlen har använts.  


