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Vad bidraget kan användas till 
Bidrag kan användas för verksamhet, aktiviteter, evenemang 
och/eller kulturprogram som sker inom Hässelby -Vällingby 
stadsdelsområde. 
 
För verksamhet som är tänkt att vända sig till invånare i hela 
staden kan föreningar istället söka bidrag från 
idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och 
äldreförvaltningen. Se vidare 
https://foreningsservice.stockholm/foreningar/ 
 
Grundläggande kriterier för föreningsbidrag  

  

Lokala ideella föreningar i Hässelby -Vällingby 
stadsdelsområde kan ansöka om föreningsbidrag för sin 
verksamhet. Det är förvaltningen som bereder underlag 
inför stadsdelsnämndens beslut om föreningsbidrag ska 
beviljas, delvis avslås eller avslås. Beslutet grundar sig på 
uppfyllda kriterier och krav enligt nedan beskrivning, 
inhämtad information, beslutad budget för föreningsbidrag, 
antal föreningar som ansöker om föreningsbidrag och 
nämndens prioriterade målgrupper/områden för året. Syftet 
med föreningsbidraget är att: 

 
- Erbjuda invånarna ett brett utbud av fritids- och 

kulturaktiviteter 
- Stötta det ideella lokala föreningslivet 
- Stärka civilsamhällets lokala arbete 
- Komplettera och ge mervärde till nämndens 

verksamhet 
 
 
  
 
 
 
 
 
rundläggande kriterier  

 Verksamheten/aktiviteten ska bedrivas lokalt i 
Hässelby -Vällingby stadsdelsområde 

 Verksamheten/aktiviteten ska vara riktad till 
invånarna i stadsdelsområdet. 

 Verksamheten/aktiviteten ska komplettera och ge 
mervärde till stadsdelsnämndens verksamhet  

 Verksamheten/aktiviteten ska vara tillgänglig för 
alla inom en målgrupp, där föreningens 
medlemmar kan vara en del av målgruppen. 

 Verksamheten/aktiviteten ska annonseras tydligt 
och öppet för att nå tilltänkt målgrupp. Det ska i 
annonseringen framgå att föreningen får stöd från 
Hässelby -Vällingby stadsdelsnämnd. 

 Förvaltningen kan komma att annonsera 
verksamheter/aktiviteter som beviljats stöd av 
stadsdelsnämnden i förvaltningens kanaler för 
kommunikation och i program, till exempel 
sommarlovsprogrammet. 

 
Föreningsbidrag beviljas inte för ren hobby- eller 
fritidsverksamhet för vuxna.  Inte heller beviljas bidrag till 
verksamhet och aktivitet där bidrag faller inom idrotts- och 
kulturnämndens ansvar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://foreningsservice.stockholm/foreningar/
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För att en förening ska bli aktuell för att få föreningsbidrag ska 
föreningens beskrivning av verksamheten i ansökan 
överensstämma med de grundläggande kriterierna i punktform 
nedan: 
 

 Verksamheten/aktiviteten ska bedrivas lokalt i 
Hässelby -Vällingby stadsdelsområde. 

 Verksamheten/aktiviteten ska vara riktad till 
invånarna i stadsdelsområdet.  

 Verksamheten/aktiviteten ska komplettera och ge 
mervärde till stadsdelsnämndens verksamhet.  

 Verksamheten/aktiviteten ska vara tillgänglig för alla 
inom verksamhetens målgrupp där föreningens 
medlemmar kan vara en del av målgruppen. 

 Verksamheten ska verka för en jämställdhet mellan 
flickor/kvinnor och pojkar/män om verksamheten 
riktar sig till båda könen. 

 Verksamheten/aktiviteten ska annonseras tydligt och 
öppet för att nå tilltänkt målgrupp. Det ska i 
annonseringen framgå att föreningen får stöd från 
Hässelby -Vällingby stadsdelsnämnd. 

 
Om förvaltningens bedömning är att föreningens beskrivning 
av verksamheten inte överensstämmer med ovanstående 
kriterier kan förvaltningen kalla till ett klargörande möte eller 
begära in kompletterande beskrivning av verksamheten.  
 
Föreningsbidrag beviljas inte för ren hobby- eller 
fritidsverksamhet för vuxna som inte kan anses komplettera 
eller ge mervärde till förvaltningens verksamhet eller till 
verksamhet och aktiviteter som faller inom idrotts- och 
kulturnämndens ansvar. 
 
 
Förvaltningen kan komma att annonsera 
verksamheter/aktiviteter som beviljats stöd av 
stadsdelsnämnden i förvaltningens kanaler för kommunikation 
och i program, till exempel sommarlovsprogrammet.  
 
Demokrativillkor 
 
Syftet med ett demokrativillkor är att säkerställa att bidrag inte 
ges till ideella föreningar som har en verksamhet som står i 
strid med demokrativillkoret. Att föreningens verksamhet 
uppfyller demokrativillkoret innebär att föreningens beskrivning 
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av dess grundläggande värderingar och verksamhet utgår från 
en respekt för alla människors lika värde, enskildas 
grundläggande fri- och rättigheter och det demokratiska 
styrelseskicket.   
 
En förening ansvarar för sina företrädares agerande eller en 
medlems agerande som företräder eller på uppdrag 
representerar föreningen. Föreningen ansvarar också för 
inbjudna föreläsare eller andra personer som ges utrymme 
inom ramen för föreningens verksamhet. Det gäller även 
samarbete med andra föreningar eller inom ramen för en 
paraplyorganisation. En förening kan däremot bedriva en 
verksamhet som enbart riktar sig till en viss målgrupp, till 
exempel nyanlända kvinnor, vilket kan vara nödvändigt för att 
uppnå syftet med föreningens verksamhet. 
 
Rättfärdiga, främja eller uppmana kränkningar av 
enskildas fri- och rättigheter 
Nedan finns exempel på ageranden då en förening kan sägas 
rättfärdiga, främja eller uppmana kränkningar av enskildas fri- 
och rättigheter och då ett föreningsbidrag inte ska beviljas. Den 
ideella föreningen eller dess företrädare: 

 försvarar våld eller hot mot någon 
 försvarar och uppmanar till hedersrelaterat våld  
 rättfärdigar, uppmanar eller främjar terrorhandlingar eller 

våldsbejakande extremism genom finansiering, 
rekrytering eller spridande av propaganda 

 rättfärdigar grova kränkningar av mänskliga rättigheter 
som sker i andra länder 

 har samröre med, finansierar eller på annat sätt stödjer 
grupper eller individer som inskränker enskildas 
grundläggande fri- och rättigheter 

 
Motarbetar det demokratiska styrelseskicket 
Nedan finns exempel på ageranden som anses motarbeta det 
demokratiska styrelseskicket och då ett föreningsbidrag inte 
ska beviljas:  

 när en förening begår lagbrott, rättfärdigar eller 
uppmuntrar till våld för att uppnå ett politiskt mål 
motarbetar det demokratiska styrelseskicket 

 när föreningen uppmanar sina medlemmar att inte följa 
svensk lag 

 
Förvaltningen kommer bedöma, utifrån genomförd kontroll, om 
föreningen kan anses uppfylla demokrativillkoren för att 
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förvaltningen ska gå vidare med ansökan. Förvaltningen kan 
komma att begära att föreningen vidtar åtgärd/er och redovisar 
genomförd åtgärd/er senast ett av förvaltningen beslutat datum 
för att kunna anses uppfylla demokrativillkoren.  
 
Ansökan  
 
Ansökan kan göras två gånger per år, den 31 januari och den 
31 augusti. Ansökan som kommer in försent kommer avvisas.  
Länk till ansökan https://foreningsservice.stockholm/stod-till-
foreningar-och-kulturaktorer/lokalt-stod/foreningsstod-i-
hasselby-vallingby/.  
 
Ansökan ska innehålla följande information: 

 Föreningens namn 
 Organisationsnummer 
 Bank eller plusgiro finns registrerat i föreningens namn 
 Skatter och avgifter är betalda 
 Moms, arbetsgivaravgifter eller F-skatt är betalda 
 Om skulder finns hos Kronofogden 
 Beskrivning av styrelsen 
 Postadress till föreningen 
 Beslut som visar samtliga firmatecknare 
 Föreningens stadgar 
 Årsmötesprotokoll som inte får vara äldre än ett år 
 Föreningens senaste verksamhetsberättelse, resultat- 

och balansräkning  
 Ekonomisk redovisning (utdrag från bank/plusgiro 31 

dec året innan) 
 En beskrivning av planering för genomförande av 

verksamheten/aktiviteten som bidrag söks för, 
exempelvis aktiviteter, tider, material och lokal och hur 
verksamheten/aktiviteten överensstämmer med 
grundläggande kriterier 

 En beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av 
verksamheten/aktiviteten ska genomföras och redovisas 

 Tidigare ansökan/ansökningar om föreningsbidrag och 
vad den/de avsåg 

 Om annan finansiering eller bidrag utgår för 
verksamheten till exempel bidrag från andra 
nämnder/parter samt stöd i form av lokaler, utrustning, 
tryck med mera  

 Att föreningen intygar att den uppfyller 
demokrativillkoren 

 

https://foreningsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/lokalt-stod/foreningsstod-i-hasselby-vallingby/
https://foreningsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/lokalt-stod/foreningsstod-i-hasselby-vallingby/
https://foreningsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/lokalt-stod/foreningsstod-i-hasselby-vallingby/
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Om förvaltningen begär komplettering av ansökan ska 
föreningen inkomma med begärd komplettering inom fem 
arbetsdagar. 
 
Följande information kan även komma att inhämtas: 

 Kopia på legitimation för samtliga firmatecknare inkl. 
kontaktuppgifter 

 Revisionsberättelse om sådan finns 
 Datum då föreningen registrerades 
 För ordförande och kassör kan information inhämtas om 

skatter och avgifter, skulder hos Kronofogden och 
privata sociala medier 

 
Vid ansökan om bidrag avseende mer än ett halvt 
prisbasbelopp 
 

 Föreningen ska ha haft ett organisationsnummer i minst 
ett år. 

 Årsbokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas för 
det senaste året. 

 Föreningen ska ha varit aktiv och ha dokumenterad 
verksamhet under det senaste året. 

 Föreningen ska redogöra hur det säkerställs att ledare 
och företrädare har rätt kompetens för sin roll.  

 
Bedömning av bidragets storlek 
 
Utgångspunkten vid beslut om bidragets storlek är det belopp 
som nämnden har budgeterat för föreningsbidrag. 
Antalet föreningar som söker och som är lokalt förankrade i 
stadsdelsområdet påverkar fördelningen av bidraget likaså 
ansökningarnas relevans till nämndens prioriterade 
målgrupper/områden för året. Sökt bidrag ska vara rimligt i 
förhållande till föreningens eget kapital och övriga tillgångar. 
 
Sammanfattande bedömning av ansökan med bilagor och 
inhämtad information 

Förvaltningen kommer att kontrollera att ansökan är komplett 
med efterfrågade bilagor och att grundläggande kriterier samt 
demokrativillkoret uppfylls. Förvaltningen kommer även göra 
en bedömning av inhämtad information. Vid begäran om 
komplettering eller åtgärd ska kompletteringen vara inlämnad, 
eller åtgärden redovisad, till förvaltningen senast det datum 
som förvaltningen beslutat.  
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Klargörande möte 

Förvaltningen kan komma att kalla till ett klargörande möte 
gällande ansökan och den information som förvaltningen fått in 
från föreningen eller hämtat in själva. Om föreningen väljer att 
avstå från att komma till det klargörande mötet kommer 
ansökan avslås.  

Även nämnden kan komma att kalla föreningen till ett möte. 

Förvaltningen kommer att kalla till ett klargörande möte om 
föreningen för första gången ansöker om ett betydande belopp 
eller på förekommen anledning. Med betydande belopp menas 
ett halvt prisbasbelopp och däröver.  

Stadsdelsnämndens beslut 

Det är stadsdelsnämnden som tar beslut om föreningsbidrag 
beviljas eller avslås helt eller delvis samt storlek på bidraget. 
Beslutet grundar sig på uppfyllda kriterier och ska krav, 
inhämtad information, nämndens beslutade budget för 
föreningsbidrag, nämndens prioriterade målgrupper/områden 
för året och antal föreningar som ansöker om föreningsbidrag 
och som uppfyller kriterier och krav för att beviljas 
föreningsbidrag. 

Beslutet skickas till respektive förening som har ansökt om 
föreningsbidrag med en sammanfattande bedömning.  

Uppföljning 

Om ansökan beviljas, helt eller delvis, kommer en planering för 
uppföljning finnas i beslutet. Föreningsbidrag är offentliga 
medel vilket ställer krav på redovisning. En ekonomisk 
redovisning ska således finnas med i uppföljningen samt hur 
syftet med bidraget har uppnåtts.  

Förvaltningen kommer under tidsperioden då föreningsbidrag 
utgår göra stickprovskontroller såvida inte föreningsbidrag söks 
för en kortare aktivitet under exempelvis en lovvecka, då följs 
verksamheten upp efter avslutad aktivitet.  

Förvaltningen kan även komma att genomföra 
verksamhetsbesök som en del av uppföljningen.  

Återbetalning och återkrav 

Om bidraget inte har utnyttjats under den tid som ansökan 
gällde ska föreningen återbetala outnyttjade medel. 

Om bidraget inte används på det sätt som är beskrivet i 
ansökan, om oriktiga uppgifter förekommer i ansökan och om 
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det under tiden för föreningsbidraget framkommer att 
verksamheten inte uppfyller demokrativillkoret och de 
grundläggande kriterierna har nämnden, genom förvaltningen, 
rätt att återkräva bidraget. Nämnden har även rätt att återkräva 
bidraget om planen för uppföljning inte följs samt om det vid 
uppföljning framkommer att bidraget inte har använts i enlighet 
med beskrivning i ansökan och i enlighet med 
demokrativillkoret. 


