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Anvisningar för arrangörsbidrag till stadsdelsdagar 

Bakgrund 
Stadsdelsnämnden har beslutat att utlysa arrangörsbidrag till 
stadsdelsdagar för föreningar verksamma i Skärholmens 
stadsdelsnämndsområde. Belopp att söka för områdena Vårberg, 
Sätra och Bredäng är vardera 25 000 kr samt för  
Skärholmen 50 000 kr. 
 
Vad menas med en stadsdelsdag?  
Definition 
En stadsdelsdag är en offentlig folkfest där personer, föreningar, 
institutioner, myndigheter och näringslivets aktörer samarbetar och 
visar upp områdets positiva sidor, kompetens och engagemang. Det 
ska vara fler som samarbetar och medverkar än endast er förening. 
En stadsdelsdag är ett öppet evenemang dit alla är välkomna. 
Besökarna betalar inget inträde och i huvudsak ska aktiviteterna 
vara gratis. Ambitionen är att en stadsdelsdag per år ska äga rum i 
Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. 
 
Villkor för arrangörsbidrag 
För att beviljas bidrag ska föreningen: 
• Vara verksam och lokalt förankrad i Vårberg, Skärholmen, Sätra 

och/eller Bredäng. 
• Vara ideell och fungera enligt demokratiska principer. Samfund 

eller politiska partier kan inte beviljas bidrag. 
• Alla som sympatiserar med föreningens syfte ska ha rätt till 

medlemskap. Det ska stå i stadgarna. Föreningen får inte 
utesluta någon på grund av kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Undantag kan göras om det finns specifika skäl på grund 
av föreningens mål och syfte. Detta måste då beskrivas i 
ansökan. 

• Ansvara för att programinnehållet inte kränker mänskliga 
rättigheter eller ensidigt företräder en politisk inriktning eller 
religiöst uttryck. 

• Till ansökan lämnas:  
 stadgar 
 styrelseförteckning med kontaktuppgifter 
 organisationsnummer 
 PG- eller BG-konto i föreningens namn 

Skärholmens stadsdelsförvaltning 
Avdelning medborgarservice, stadsutveckling 
och öppen verksamhet 
Bodholmsplan 2 
Box 503 
127 26 Skärholmen 
Telefon 08-508 24 050 
Epost  

start.stockholm 
 
 

medborgarkontoret.skarholmen@stockholm.se 

mailto:medborgarkontoret.skarholmen@stockholm.se
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 senaste årsmötesprotokoll 
 föreningens ekonomiska årsredovisning 
 alla firmatecknares namn och personnummer 
 uppgift om annan ansökan om bidrag, som ska användas 

för stadsdelsdagen 
 uppgift om eventuella skulder hos 

kronofogdemyndigheten 
 
I planering och genomförandet ska föreningen: 
• Söka och följa anvisningar i alla tillstånd och föreskrifter. 
• Löpande informera förvaltningen om planeringsprocessen, 

medverkande och samarbetspartners. Förvaltningens 
samordnare för civilsamhälle kommer ta kontakt med 
föreningen, i syfte att fastställa hur dialogen ska se ut, efter 
nämndens beslut om bidrag. 

• Se till att förvaltningen delges programmet senast 14 dagar före 
stadsdelsdagen. Samarbetspartners/föreläsare/ artister eller 
andra medverkande ska anges i programmet. 

• Om det framkommer att föreningen har bjudit in andra 
medverkande än vad som står i ansökan eller i programmet som 
förvaltningen fått, kommer förvaltningen göra en ny bedömning 
utifrån den nya informationen. Stadsdelsförvaltningen har rätt 
att ändra beslutet om aktiviteter inte överensstämmer med 
reglerna för stödet.  
 

Demokrativillkor 
Föreningar som beviljas arrangörsbidrag från Skärholmens 
stadsdelsnämnd ska i sin ansökan intyga att de ställer sig bakom 
grundläggande demokratiska värderingar. 
 
Föreningar ansvarar även för sina företrädares agerande. Detta 
ansvar inkluderar att medverkande, exempelvis föreläsare/artister/ 
samarbetspartners inte bryter mot demokrativillkoret. I normalfallet 
ansvarar föreningen inte för enskilda medlemmars agerande. 
 
Kriterier vid förvaltningens handläggning av ansökningar 
Följande kriterier ska ligga till grund för förvaltningens 
handläggning: 
• Graden av genomtänkta idéer och innehåll, exempelvis kring 

aktiviteter för besökare, artister, försäljning, utställningar, 
inbjudna sakkunniga exempelvis vid panelsamtal 

• Jämställt innehåll av medverkande  
• Innehållet når breda målgrupper 
• Andra aktörer som föreningen samarbetar med 
• Tidigare erfarenhet av att arrangera evenemang 
• Minsta antal funktionärer på stadsdelsdagen 
• Plan för marknadsföring 
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• Vilken säkerhetsplanering finns, exempelvis kring olycksfall 
eller ordningsstörning 

• Annan finansiering 
 
Om flera ideella föreningar ansöker om samma stadsdelsdag, 
undersöker förvaltningen om de kan arrangera stadsdelsdagen 
tillsammans.  
 
Redovisning och utbetalning av bidrag 
Bidraget betalas ut i förskott. Föreningen är återbetalningsskyldig 
om deras planering och förmåga brister. Det kan exempelvis hända 
om stadsdelsdagen ställs in eller innehåller betydligt färre inslag än 
vad som fanns i ansökan eller framkommit i dialogen. Risken att bli 
återbetalningsskyldig minskar, om föreningen meddelar 
förändringar i förväg och om föreningens förklaring är relevant. 
Exempelvis kan en relevant förklaring vara om väderprognosen 
indikerar att evenemanget påverkas negativt och en vädersäkring 
blir för dyr. 
 
Bidraget kan endast användas till kostnader som uppstår i samband 
med stadsdelsdagen, exempelvis arvoden till artister/föreläsare, 
material, fika/mat, inhyrd utrustning som tält/ ljudanläggning med 
mera. Tänk på att ta reda på kostnad för polistillstånd, 
markupplåtelse, upphovsrättspeng så kallade STIM-pengar eller 
andra tillstånd. Bidraget kan inte användas till hyra av föreningens 
befintliga lokal. 
 
Efter stadsdelsdagen ska föreningen lämna in en programrapport 
samt en ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisningen 
ska styrkas med fakturor och kvitton. Eventuellt outnyttjat bidrag 
ska återbetalas till stadsdelsförvaltningen. Programrapporten ska 
lämnas in senast två månader efter stadsdelsdagens genomförande. 
Stadsdelsförvaltningen ansvarar inte för skatteredovisning, 
deklarationsuppgifter eller arbetsgivaruppgifter om föreningen har 
betalat ersättning till någon. 
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