
Kungsholmens stadsdelsförvaltning 
 
Vill du veta mer? 
Kontakta Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning 
  på 08-508 08 000 eller 
kungsholmen@stockholm.se 
The Capital of Scandinavia 

 
Stadsdelsnämnden kan ge bidrag till ideella föreningar och 
frivilliga organisationer som bedriver verksamhet som 
kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet inom 
stadsdelsnämndsområdet. Bidrag kan avse kultur, evenemang och 
aktiviteter som på olika sätt verkar för att öka människors 
samhällsengagemang och/eller erbjuder meningsfulla 
fritidsaktiviteter inom nämndens verksamhetsamhetsansvar. Bidrag 
beviljas inte för ren hobby- eller fritidsverksamhet för vuxna. För 
att komma ifråga för bidragsgivning ska föreningen eller 
organisationen arbeta i överensstämmelse med demokratiska 
värden och de demokrativillkor som fastställts i stadens riktlinjer 
för förenings- och kulturbidrag (Dnr KS 2020-410).  

Stockholm stads demokrativillkor  
För att säkerställa att bidrag inte ges till föreningar/organisationer 
som har en verksamhet som står i strid med samhällets 
grundläggande värderingar och respekt för alla människors lika 
värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter finns i 
stadens riktlinjer ett demokrativillkor. Det är en förutsättning att 
föreningen/organisationen uppfyller demokrativillkoret för att få 
bidraget och föreningen/organisationen kan bli 
återbetalningsskyldigt om villkoret inte uppfylls. 

Bidrag skall inte lämnas till en förening/organisation om den eller 
någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten 

 Utövar, våld, tvång eller på annat otillbörligt sätt kränker 
den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. 

 Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om 
alla människors lika värde. 

 Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden 
som anges i 1 eller 2. 
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 Motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 
 

Förutsättningar för att beviljas lokalt föreningsbidrag  
För att stadsdelsnämnden ska bevilja föreningsstöd förutsätts att 
föreningen/organisationen: 

 Bedriver verksamhet på lokal nivå riktad till stadsdelens 
invånare som kompletterar eller stödjer nämndens 
verksamhet inom stadsdelsnämndsområdet 

 Uppfyller stadens demokrativillkor 
 Är partipolitiskt och religiöst obunden 
 Är ideellt inriktad utan ekonomisk vinning 
 Har en styrelse och revisorer som är valda av 

medlemmarna samt har beslutat om stadgar 
 Är registrerad hos skattemyndigheten och har ett 

organisationsnummer 
 Har ett bankgiro- eller plusgirokonto registrerat* 
 Ansvarar för att nödvändiga tillstånd för verksamheten 

finns. Rutiner och utrustning enligt rådande 
brandföreskrifter finns, för deltagarnas, omgivningens och 
lokalernas säkerhet. 

 Ansvarar för att den uppfyller de krav som ställs på en 
arbetsgivare i de fall det finns anställd personal.  

* Föreningar/organisationer som saknar bankgiro- eller plusgirokonto kan 
beviljas undantag från kravet i samband med den första ansökan. För att 
undantag ska kunna beviljas krävs dock att föreningen har ett bankkonto i 
föreningens/organisationens namn.  

Begränsningar  
Förening eller frivillig organisation som får bidrag från annan 
kommunal nämnd kan vanligtvis inte beviljas bidrag från 
Kungsholmens stadsdelsnämnd. Politiska föreningar, fackliga 
organisationer, yrkes- eller arbetsplatsföreningar kan inte beviljas 
bidrag. Bidrag beviljas inte heller för ren hobby- eller 
fritidsverksamhet för vuxna. 

Riks- och länsorganisationer beviljas inte bidrag. Inte heller kan 
föreningar och organisationer som är stadsövergripande, d.v.s. där 
Stockholms stad utgör basen för föreningens verksamhet, påräkna 
bidrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd. Däremot kan 
socialnämnden, äldrenämnden, kulturnämnden eller 
idrottsnämnden bevilja bidrag till den typen av föreningar och 
organisationer.  

Bidragsform 
Det finns ett bidrag att söka. Det riktar sig till speciella ändamål 
och projekt som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet, 
överensstämmer med nämndens verksamhetsmål och/eller har en 
nyskapande karaktär. Bidrag ska avse ett avgränsat projekt eller 
särskild insats, som ska genomföras inom 12 månader efter 
projektstart. 
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Ansökningshandlingar och tid för ansökan 
Ansökan ska göras på särskild blankett som finns på stadens 
hemsida foreningsservice.stockholm/kungsholmen/. Blanketten 
kan också rekvireras från stadsdelsförvaltningen.  

Ansökan kan göras vid två tillfällen under året, senast den 28 
februari respektive 31 augusti. 

Ansökan om bidrag ska innehålla de uppgifter som efterfrågas på 
blanketten. Det gäller bland annat en beskrivning av projektet i 
fråga, dess syfte och vilka resultat som man avser att uppnå.  

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

 Föreningens/organisationens namn 

 Organisationsnummer 

 Skatter och avgifter 

 Moms, arbetsgivaravgifter eller F-skatt 

 Skulder hos kronofogden 

 Styrelse 

 Postadress till föreningen 

 Beslut som visar föreningens samtliga firmatecknare 

 Personnummer samtliga firmatecknare 

 Föreningens stadgar 

 Protokoll senaste årsmötesprotokoll, får ej vara äldre än 1 
år, (Uppgifter av intresse i protokollet kan vara exempelvis 
datum för mötet, om mötet utlysts på rätt sätt, om styrelsen 
beviljats ansvarsfrihet) 

 Föreningens senaste verksamhetsberättelse 

 Ekonomisk redovisning 

 Eventuella medsökande föreningar (organisationsnummer) 

 Samma uppgifter som ovan för medsökande föreningar 

 Andra pågående ansökningar om bidrag i kommunen eller 
hos annan 

Alla uppgifter i ansökan och redovisning ska kunna styrkas om 
förvaltningen begär det. Om föreningen inte uppfyller kraven i 
dessa regler eller om ansökan eller redovisning är felaktiga eller 
inte kompletta, kan det leda till att förvaltningen inte handlägger 
ärendet, stoppar eller återkräver stödet. 

Stadsdelsförvaltningen kan avvisa en ansökan om den inte 
uppfyller villkoren för bidrag. Ansökningar från 
föreningar/organisationer som inte redovisat tidigare beviljade stöd 
avslås. Avslagna ansökningar anmäls till stadsdelsnämnden. 

https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/lokalt-stod/foreningsstod-pa-kungsholmen/
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Beslut om bidrag  
Ansökningar om bidrag till föreningar och frivilliga organisationer 
behandlas i två särskilda ärenden till stadsdelsnämnden. Det första 
bör normalt föreläggas stadsdelsnämnden i mars och det andra i 
september. 

Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från 
stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och 
om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens 
ordinarie kärnverksamhet. Det finns inte avsatt någon exakt 
summa per medlem. Varje ansökan prövas var för sig. 

Utbetalning av bidrag 
Utbetalning av beviljat bidrag görs snarast möjligt efter 
stadsdelsnämndens beslut.  

Uppföljning och redovisning 
Under den period som stöd beviljats har förvaltningen rätt att göra 
avstämningar och kan begära in uppgifter. Stadsdelsförvaltningen 
kan initiera såväl ekonomisk som verksamhetsmässig revision. 
Både stadsdelsförvaltningen och revisorerna ska ha tillträde till 
verksamheten. 

Alla som beviljats stöd ansvarar för att redovisa vad stödet använts 
till. Inom ramen för stadsdelsförvaltningens uppföljningsansvar 
ska granskning och utvärdering ske i samarbete med föreningen 
eller organisationen, snarast efter det att projektet avslutats. 
Granskningen ska bygga på en skriftlig redovisning av vad som 
genomförts och resultatet av detta samt en ekonomisk redovisning.  

Förening eller organisation som lämnat felaktiga uppgifter kan bli 
återbetalningsskyldig. Detsamma gäller om verksamheten eller 
projektet inte bedrivits i enlighet med ansökan. 

Stöd som inte har använts under det år som ansökan gäller får inte 
användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas 
kommande år. Stödet ska återbetalas till förvaltningen, om 
förvaltningen inte skriftligen meddelat annat. 

Redovisningen av beviljat föreningsstöd ska skickas till: 
 Kungsholmens stadsdelsförvaltning 
 Registrator 
 Box 49039  
100 28 Stockholm 
 
eller digitalt till kungsholmen@stockholm.se 
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