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Riktlinjer för föreningsbidrag  

Föreningar med verksamhet i Bredäng, Sätra, Skärholmen och/eller 

Vårberg kan ansöka om föreningsbidrag för en eller flera aktiviteter. 

Aktiviteterna kan till exempel vara musik, teater, föreläsningar, 

workshops, friluftsliv eller annan samhällsverksamhet. Aktiviteten 

kan äga rum vid ett eller flera tillfällen. Maxbelopp som föreningar 

kan ansöka om är 10 000 kronor per år. 

Kriterier för bidraget 

 

Aktiviteterna ska: 

 bidra till att stärka gemenskapen mellan invånare i Bredäng, 

Sätra, Skärholmen och Vårberg och/eller bidra till positiva 

effekter för människors välmående. 

 rikta sig till fler än till föreningens medlemmar.  

 äga rum i Bredäng, Sätra, Skärholmen eller Vårberg.  

Ansökningar för aktiviteter som riktar sig till nyanländas etablering 

i samhället och/eller till att stärka flickor och kvinnors möjlighet till 

organisering och att ta plats i det offentliga rummet, kommer att 

prioriteras. 

Föreningar som kan få bidrag 

 

 Föreningen ska ha verksamhet i Bredäng, Sätra, Skärholmen 

och/eller Vårberg. 

 Föreningen ska vara ideell och fungera enligt demokratiska 

principer. Bidrag ges inte till aktiviteter som är partipolitiska 

eller religiösa. Samfund eller politiska partier kan inte 

beviljas bidrag. 

 Alla som sympatiserar med föreningens syfte ska ha rätt till 

medlemsskap. 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 

- Ålder 

Undantag kan göras om det finns specifika skäl på grund av 

föreningens mål och syfte. Detta måste då beskrivas i 

ansökan. 

 Föreningen ska ha stadgar, en styrelse, ett 

organisationsnummer och ett PG- eller BG-konto i 
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föreningens namn. Föreningens stadgar, senaste 

årsmötesprotokoll och kontaktuppgifter till styrelsen ska 

skickas in med ansökan. 

Information och annonsering  
 

Eftersom ett kriterium för beviljat bidrag är att aktiviteterna ska 

rikta sig till fler än föreningens medlemmar, ska information om 

aktiviteten spridas. 

Information kan spridas genom lokaltidningarnas ”På gång” (gratis 

kalendarier), genom annonser, flygblad, på sociala medier eller på 

annat sätt. Stadsdelsförvaltningen ska få information om 

inbjudan/annons senast 8 dagar före aktivitetens genomförande. Om 

föreningen bjuder in någon att hålla i aktiviteten, exempelvis en 

föreläsare, artist eller liknande, ska deras namn anges i ansökan. 

Framkommer det att en förening bjudit in en annan föreläsare eller 

artist än vad som står i ansökan, kommer förvaltningen göra en ny 

bedömning utifrån den nya information som uppkommit. 

Stadsdelsförvaltningen har rätt att ändra beslutet om aktiviteten inte 

överensstämmer med reglerna för stödet. 
 

När föreningen informerar om aktiviteten ska det stå att den 

arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning. 

Redovisning och utbetalning av bidrag 

 

Föreningsbidrag kan endast sökas för kostnader i samband med 

aktiviteten, exempelvis material, fika/mat eller kostnader för 

föreläsare/artister. Föreningar kan inte ansöka om bidrag för hyra av 

egna lokaler.  

 

Efter genomförd aktivitet ska föreningen lämna in en 

aktivitetsrapport enligt en mall som tillhandahålls av 

stadsdelsförvaltningen, samt en ekonomisk redovisning av 

genomförd aktivitet. Den ekonomiska redovisningen ska kunna 

styrkas med fakturor och kvitton om förvaltningen så begär. 

Rapporten ska lämnas in så snart som möjligt efter genomförd 

aktivitet, dock senast den 15 december. Bidraget betalas ut, med 

högst 10 000 kronor för en eller flera aktiviteter, efter att rapporten 

har lämnats in. 

 

Stadsdelsförvaltningen ansvarar inte för skatteredovisning, 

deklarationsuppgifter eller arbetsgivaruppgifter när föreningen har 

betalat ersättning till någon. 

 


