
 

 
           

         
       

         
      

 
       

        
        

   
 

          
  

 

 
 

 
        

        
 

 
       

          
           

        
 

 
    

  

 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

Riktlinjer för
föreningsbidrag 
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
2023 

Om föreningsbidrag i Stockholms stad  

I Stockholm finns ett rikt föreningsliv som staden har en långvarig 
samverkan med. Det fristående kultur- och föreningslivet är viktigt 
i stockholmarnas vardag och avgörande för Stockholms 
attraktivitet. I arbetet för att stärka hållbarhet och fördjupa 
demokratin har civilsamhället en central roll. 

Stadsdelsnämnderna och facknämnderna har möjlighet att bevilja 
olika typer av föreningsstöd. Föreningsstöd regleras av Stockholms 
stads riktlinjer för föreningsstöd och de enskilda nämndernas 
rutiner och riktlinjer. 

Nedan finns länkar till mer information till mer information om 
stadens föreningsstöd. 

Föreningar och kulturakt  örer som kan söka stöd -      Stockholms  stad  
(foreningsservice.stockholm)  

Syfte och mål med föreningsbidrag i Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd  

Föreningsbidraget syftar till att stärka den ideella sektorns 
förutsättningar att erbjuda verksamhet av god kvalitet inom 
stadsdelsområdet. 

Organisationernas verksamhet som stöds med föreningsbidrag ska 
vara en förstärkning av, och ett stöd till nämndens kärnverksamhet 
och bidra till ett mervärde för invånarna. Aktiviteter som bidrar till 
att stärka nämndens trygghetsskapande arbetes ses som ett 
mervärde. 

Stadsdelsnämndens övergripande målsättning med 
föreningsbidraget är: 

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning  
      
stockholm.se 
The Capital of Scandinavia  

https://foreningsservice.stockholm/foreningar/
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- Att stödja verksamhet för barn och unga som främjar 
jämlika uppväxtvillkor. 

- Att unga görs delaktiga i utvecklingen av sitt närområde 
och i formandet av mötesplatser. 

- Att öka jämställdheten i stadsdelsområdet. 
- Att öka kulturella och publika evenemang i 

stadsdelsområdet. 
- Att öka tryggheten i stadsdelsområdet. 
- Att främja och utveckla miljö- och klimatarbetet i 

stadsdelsområdet 

Organisationer som kan komma i fråga för        
föreningsbidrag  

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kan bevilja föreningsbidrag till 
ideella föreningar. En ideell förening är inte vinstdrivande men kan 
bedriva näringsverksamhet om vinsten går tillbaka till 
verksamheten. Ekonomiska föreningar som syftar till att arbeta för 
sina medlemmars ekonomiska intressen är inte berättigade till 
föreningsbidrag. 

Huvudregeln är att stiftelser inte beviljas föreningsbidrag. Om det 
är angeläget och särskilt motiverat kan undantag göras om 
verksamheten tillför ett särskilt mervärde till stadsdelsområdet och 
möjliggör ett reellt inflytande för invånarna. Stiftelsen ska vara 
ideell, det vill säga inte ha ett vinstdrivande syfte med sin 
verksamhet. I övrigt gäller samma villkor för stiftelser som för 
föreningar. 

Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade 
paraplyorganisationer kan endast beviljas bidrag om 
huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en 
utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement 
till stadsdelsnämndens verksamhet. I sådana fall ska den lokala 
verksamheten inte täckas av bidrag från annan bidragsgivare. 

Generella villkor och krav på organisation       som söker   
föreningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd     

En organisation som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd ska vara registrerad som en ideell förening hos 
Skatteverket och därmed inneha ett organisationsnummer. 

Organisationen ska ha ett plusgiro- eller bankgirokonto. Undantag 
kan göras för nybildad organisation. Organisation ska vara 
ansluten till nämndens föreningsregister. 

Organisationen som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd ska ha en aktiv och dokumenterad verksamhet 
sedan minst två år tillbaka. För bidragsansökningar som rör 
kvinnors organisering och för trygghetsskapande satsningar kan 
undantag från denna regel göras. Spånga-Tensta stadsdelsförva ltning  

      
stockholm.se  
The Capital of Scandinavia     

https://stockholm.se


         
       

         
          

         
         

 
 

      
           

        
         

        
          

       
 

 
      
           

        
         

        
  

 
         

       
           

        
 

 
       

        
       

 
       

            
     

 
           

       
           

   
         

      
     

 

 
          

     
 

        
        

  Föreningsstöd i Spånga-Tensta    - Stockholms  stad  

Vid ansökningar om bidrag avseende mer än ett halvt 
prisbasbelopp ska organisationen ska ha haft ett 
organisationsnummer i minst ett år. Organisationen ska ha varit 
aktiv och haft en dokumenterad verksamhet under det senaste året. 
Undantag från ovanstående kan göras för nybildade föreningar som 
har sitt ursprung i befintliga föreningar som uppfyller ovanstående 
krav. 

Organisationen som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd ska ha stadgar som är antagna på årsmöte och en 
styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer. 
Av stadgarna ska framgå att organisationen är uppbyggd och 
fungerar enligt principer som främjar demokrati, jämställdhet och 
likabehandling. Av stadgarna ska det också framgå att alla som 
instämmer i organisationens målsättningar äger rätt till 
medlemskap. 

Organisationen som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd ska ha lokal verksamhet, dvs. den ska äga rum i 
Spånga-Tensta stadsdelsområde och vara riktad till invånarna i 
området. Organisationen bör ha sin lokala hemvist (postadress) i 
stadsdelsområdet och huvuddelen av medlemmarna bör bo i 
stadsdelsområdet. 

Verksamheten som organisationen söker bidrag för ska tillföra ett 
mervärde i den kärnverksamhet som stadsdelsnämnden bedriver. 
Det innebär t.ex. att verksamheten möter eller når en målgrupp på 
ett sätt som nämndens ordinarie verksamhet inte gör. 

Demokrativillkoret  

En organisation som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd ska arbeta i enlighet med Stockholms stads 
riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor. 

Demokrativillkoret konkretiseras i riktlinjerna genom att bidrag 
inte ska lämnas till en organisation om den eller någon av dess 
företrädare, inom ramen för verksamheten: 

1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt 
kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter 
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla 
människors lika värde 
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som 
anges i 1 eller 2 eller 
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 

Att ansöka om föreningsbi   drag  

Ansökan om föreningsbidrag görs en gång per år och medel 
fördelas en gång per år. 

Ansökan ska göras på förvaltningens framtagna blankett ”Ansökan 
om föreningsbidrag”. Den finns att hämta på förvaltningens 
hemsida

Spånga-Tensta stadsdelsförva ltning  
      
stockholm.se  
The Capital of Scandinavia     
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(foreningsservice.stockholm), på medborgarkontoret och i 
förvaltningens reception i förvaltningshuset. 

Ansökan ska undertecknas av den eller de personer som i enlighet 
med organisationens stadgar utsetts att företräda organisationen 
(firmatecknare). 

Ansökan ska innehålla uppgifter om: 
 Organisationens namn 
 Organisationsnummer 
 Plusgiro- eller bankgironummer 
 Kontaktuppgifter till organisationen 
 Postadress till organisationen 
 Namn och personnummer för samtliga styrelseledamöter 
 Namn och personnummer för samtliga firmatecknare 
 Organisationens eventuella skulder hos kronofogden 
 Uppgifter om eventuella medsökande organisationer, 

samma som ovan 
 Uppgifter om andra pågående ansökningar om bidrag i 

kommunen eller hos annan 
 Aktivitetsplan med tidplan, uppskattad kostnad per aktivitet 

samt uppskattat antal deltagare 
 Vid ansökningar om bidrag avseende mer än ett halvt 

prisbasbelopp ska organisationen redogöra för sitt 
systematiska arbete med att säkerställa att ledare och 
företrädare besitter den kompetens som krävs för respektive 
roll 

Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas på begäran av 
förvaltningen. 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 
 Beslut som visar organisationens samtliga firmatecknare 
 Kopia på legitimation för samtliga firmatecknare inklusive 

kontaktuppgifter 
 Organisationens stadgar 
 Protokoll från senaste årsmötet, får ej vara äldre än 1 år 
 Organisationens senaste verksamhetsberättelse 
 Senaste resultat- och balansräkning 
 Senaste revisionsberättelse 
 Senaste verksamhetsplan 

Ansökan ska skickas till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Box 
4066, 163 04 Spånga eller till spanga-tensta@stockholm.se. 

Ansökan ska vara förvaltningen tillhanda senast den 1 november. 
Om den 1 november infaller på en helgdag ska ansökan vara 
förvaltningen tillhanda senast efterföljande vardag. 

Information om föreningsbidrag kommer i god tid att annonseras 
genom affischering, sociala medier samt stadsdelsnämndens 
hemsida. Förvaltningen anordnar informationstillfällen om 
föreningsbidraget. 

Spånga-Tensta stadsdelsförva ltning  
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Handläggning och kontroller    

Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade 
handlingar som kommit in till förvaltningen senast den sista 
ansökningsdagen kommer att handläggas. Är en ansökan 
ofullständig begär förvaltningen in kompletteringar. En 
organisation ska inom fem arbetsdagar från förvaltningens begäran 
inkomma med de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna. 

En komplett ansökan om föreningsbidrag som inkommit i tid 
tillsammans med övriga begärda handlingar granskas och 
kontrolleras av förvaltningen. Förvaltningen tillämpar Stockholms 
stads riktlinjer för föreningsstöd vid granskning och kontroll av 
ansökan. 

Klargörande möte    

Förvaltningen kan kalla till klargörande möte efter att ha tagit del 
av ansökan. Mötet används för att diskutera hur organisationen 
avser att uppfylla syftet i sin ansökan. Vid mötet kan också 
diskuteras exempelvis hur organisationen uppfyller stadens villkor 
om respekt för demokratiska grundprinciper och jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt organisationens förmåga att utföra 
systematiskt arbete med att säkerställa att ledare och företrädare 
besitter den kompetens som krävs för respektive roll. Att inte 
komma till klargörande möte innebär att nämnden ska avslå 
ansökan av formella skäl. 

Organisationer som första gången söker bidrag från nämnden 
kallas alltid till ett klargörande möte med förvaltningen. 

Beslut om föreningsbi  drag  

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fattar beslut om föreningsbidrag på 
det nämndsammanträdet efter det sammanträde där nämnden har 
antagit årets verksamhetsplan. Föreningsbidrag beviljas om 
maximalt 150 000 kronor per organisation. 

En ansökan om föreningsbidrag kan beviljas i sin helhet, delvis 
beviljas eller avslås. När en ansökan inte beviljas fullt ut anges i 
beslutet till vilka aktiviteter eller verksamhet som bidraget avser. 

Beviljat föreningsbidrag är förknippat med krav på insyn i hur 
bidraget används och krav på återredovisning. 

Varje ansökan prövas var för sig. Bedömningen av hur bidragen 
fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, 

Spånga-Tensta stadsdelsförva ltning  
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prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar 
nämndens ordinarie kärnverksamhet. Därutöver prövas: 

- Om organisationen bedöms ha tillräckliga förutsättningar 
för att genomföra planerade aktiviteter. 

- På vilket sätt organisationen har använt tidigare stöd och 
vilket resultat de har uppnått. 

- På vilket sätt ansökan står i relation till andra ansökningar i 
fråga om kvalitet och innehåll 

- Att ansökan är rimlig i förhållande till organisationens egna 
kapital och övriga tillgångar. 

- Organisationens möjlighet att söka stöd från annat håll. 

Bidrag lämnas inte till verksamhet där facknämnd t.ex. 
idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen ensam ansvarar för 
stadens bidragsgivning. 

Ansökningar om bidrag för att bekosta arvoden, löner och 
hyreskostnader/lokalkostnader behandlas restriktivt. 

De organisationer som inte återredovisat av nämnden tidigare 
beviljat bidrag på utsatt tid kommer inte att beviljas inte bidrag för 
kommande år. 

Utbetalning  av föreningsbi drag  

Efter nämndens sammanträde får alla organisationer som inkommit 
med ansökan ett skriftligt besked om bidraget beviljas helt, delvis 
eller inte beviljas. 

Beloppet betalas ut till organisationens plusgiro- eller 
bankgirokonto för hela året som en engångsutbetalning i februari 
om inget annat meddelas. 

Uppföljning och återr  edovisning av beviljat   
föreningsbidrag  

Förvaltningen följer upp beviljat föreningsbidrag genom att 
genomföra stickprovskontroller och verksamhetsbesök hos 
organisationerna som erhållit bidrag. Detta görs för att säkerställa 
efterlevnad av demokrativillkoret och verksamhetens faktiska 
omfattning. 

Organisationer som erhållit bidrag ska återredovisa till nämnden 
om hur de använt föreningsbidraget. Detta görs på särskild 
anvisad blankett som finns att hämta på förvaltningens hemsida 
Föreningsstöd i Spånga-Tensta - Stockholms stad 
(foreningsservice.stockholm) och på medborgarkontoret.
Återredovisningen skall vara stadsdelsförvaltningen tillhanda 
senast den sista februari efter det år bidraget beviljades för. 
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Utöver ifylld och undertecknad återrapporteringsblankett ska 
organisationen bifoga: 

- Verksamhetsberättelse, 
- Bokslut/ekonomisk redovisning 
- Revisionsberättelse 
- Deltagarlistor för de aktiviteter som genomförts med stöd 

av föreningsbidrag. 
- Verifikationer som styrker kostnader för de aktiviteter som 

genomförts med stöd av föreningsbidrag 

Krav om återbeta  lning  

En organisation ska återbetala de medel som inte förbrukats under 
den period som bidraget avser om inte förvaltningen skriftligen
meddelar annan hantering. Återstående medel får inte användas för 
annat ändamål. 

Stadsdelsnämnden kan fatta beslut om att återkräva beviljat 
föreningsbidrag om: 

- Organisationen eller dess företrädare inte uppfyller 
demokrativillkoret 

- Organisationen inte medverkar till uppföljning 
- Organisationen inte inkommer med en komplett 

återredovisning inom utsatt tid 
- Felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller 

återredovisningen 
- Bidraget inte används på det sätt som beskrivs i ansökan 
- Om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i 

ansökan utan att detta meddelats och godkänts av 
förvaltningen 

Spånga-Tensta stadsdelsförva ltning  
      
stockholm.se  
The Capital of Scandinavia     

https://stockholm.se

	Namnlös
	Figure
	Riktlinjer ffeningsbidrag Spånga-Tensta stadsdelsnämnd2023 
	Spånga-Tensta stadsdelsfvaltning        stockholm.se The Capital of Scandinavia  
	P
	Link

	Om feningsbidrag i Stockholms stad  
	Om feningsbidrag i Stockholms stad  
	I Stockholm finns ett rikt feningsliv som staden har en långvarig samverkan med. Det fristående kultur-och feningslivet är viktigt i stockholmarnas vardag och avgande f Stockholms attraktivitet. I arbetet f att stärka hållbarhet och fdjupa demokratin har civilsamhället en central roll. 
	Stadsdelsnämnderna och facknämnderna har mlighet att bevilja olika typer av feningsst. Feningsst regleras av Stockholms stads riktlinjer f feningsst och de enskilda nämndernas rutiner och riktlinjer. 
	Nedan finns länkar till mer information till mer information om stadens feningsst. 
	Feningar och kulturakt  er som kan sa st -      Stockholms  stad  
	Feningar och kulturakt  er som kan sa st -      Stockholms  stad  
	(foreningsservice.stockholm)  


	Syfte och mål med feningsbidrag i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd  
	Syfte och mål med feningsbidrag i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd  
	Feningsbidraget syftar till att stärka den ideella sektorns futsättningar att erbjuda verksamhet av god kvalitet inom stadsdelsområdet. 
	Organisationernas verksamhet som sts med feningsbidrag ska vara en fstärkning av, och ett st till nämndens kärnverksamhet och bidra till ett mervärde f invånarna. Aktiviteter som bidrar till att stärka nämndens trygghetsskapande arbetes ses som ett mervärde. 
	Stadsdelsnämndens ergripande målsättning med feningsbidraget är: 
	P
	Link

	-Att stja verksamhet f barn och unga som främjar 
	jämlika uppväxtvillkor. 
	-Att unga gs delaktiga i utvecklingen av sitt närområde 
	och i formandet av mesplatser. 
	-Att a jämställdheten i stadsdelsområdet. 
	-Att a kulturella och publika evenemang i 
	stadsdelsområdet. 
	-Att a tryggheten i stadsdelsområdet. 
	-Att främja och utveckla miljoch klimatarbetet i 
	stadsdelsområdet 

	Organisationer som kan komma i fråga f        feningsbidrag  
	Organisationer som kan komma i fråga f        feningsbidrag  
	Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kan bevilja feningsbidrag till ideella feningar. En ideell fening är inte vinstdrivande men kan bedriva näringsverksamhet om vinsten går tillbaka till verksamheten. Ekonomiska feningar som syftar till att arbeta f sina medlemmars ekonomiska intressen är inte berättigade till feningsbidrag. 
	Huvudregeln är att stiftelser inte beviljas feningsbidrag. Om det är angeläget och särskilt motiverat kan undantag gas om verksamheten tillf ett särskilt mervärde till stadsdelsområdet och mligg ett reellt inflytande f invånarna. Stiftelsen ska vara ideell, det vill säga inte ha ett vinstdrivande syfte med sin verksamhet. I rigt gäller samma villkor f stiftelser som f feningar. 
	Stiftelser, riks-och länsorganisationer samt så kallade paraplyorganisationer kan endast beviljas bidrag om huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utg ett värdefullt komplement till stadsdelsnämndens verksamhet. I sådana fall ska den lokala verksamheten inte täckas av bidrag från annan bidragsgivare. 

	Generella villkor och krav på organisation       som ser   feningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd     
	Generella villkor och krav på organisation       som ser   feningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd     
	En organisation som ser feningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska vara registrerad som en ideell fening hos Skatteverket och därmed inneha ett organisationsnummer. 
	Organisationen ska ha ett plusgiro-eller bankgirokonto. Undantag kan gas f nybildad organisation. Organisation ska vara ansluten till nämndens feningsregister. 
	Organisationen som ser feningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst två år tillbaka. F bidragsansningar som r kvinnors organisering och f trygghetsskapande satsningar kan undantag från denna regel gas. 
	P
	Link

	Vid ansningar om bidrag avseende mer än ett halvt prisbasbelopp ska organisationen ska ha haft ett organisationsnummer i minst ett år. Organisationen ska ha varit aktiv och haft en dokumenterad verksamhet under det senaste året. Undantag från ovanstående kan gas f nybildade feningar som har sitt ursprung i befintliga feningar som uppfyller ovanstående krav. 
	Organisationen som ser feningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska ha stadgar som är antagna på årsme och en styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer. Av stadgarna ska framgå att organisationen är uppbyggd och fungerar enligt principer som främjar demokrati, jämställdhet och likabehandling. Av stadgarna ska det också framgå att alla som instämmer i organisationens målsättningar äger rätt till medlemskap. 
	Organisationen som ser feningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska ha lokal verksamhet, dvs. den ska äga rum i Spånga-Tensta stadsdelsområde och vara riktad till invånarna i området. Organisationen b ha sin lokala hemvist (postadress) i stadsdelsområdet och huvuddelen av medlemmarna b bo i stadsdelsområdet. 
	Verksamheten som organisationen ser bidrag f ska tillfa ett mervärde i den kärnverksamhet som stadsdelsnämnden bedriver. Det innebär t.ex. att verksamheten mer eller når en målgrupp på ett sätt som nämndens ordinarie verksamhet inte g. 

	Demokrativillkoret  
	Demokrativillkoret  
	En organisation som ser feningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska arbeta i enlighet med Stockholms stads riktlinjer avseende fenings-och kulturst – demokrativillkor. 
	Demokrativillkoret konkretiseras i riktlinjerna genom att bidrag inte ska lämnas till en organisation om den eller någon av dess feträdare, inom ramen f verksamheten: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Utar våld, tvång eller hot eller på annat otillbligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri-och rättigheter 

	2. 
	2. 
	diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde 

	3. 
	3. 
	rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2 eller 

	4. 
	4. 
	motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 


	Att ansa om feningsbi   drag  
	Ansan om feningsbidrag gs en gång per år och medel fdelas en gång per år. 
	Ansan ska gas på fvaltningens framtagna blankett ”Ansan om feningsbidrag”. Den finns att hämta på fvaltningens hemsida
	P
	Link

	, på medborgarkontoret och i fvaltningens reception i fvaltningshuset. 
	(foreningsservice.stockholm)

	Ansan ska undertecknas av den eller de personer som i enlighet med organisationens stadgar utsetts att feträda organisationen (firmatecknare). 
	Ansan ska innehålla uppgifter om: 
	 
	 
	 
	Organisationens namn 

	 
	 
	Organisationsnummer 

	 
	 
	Plusgiro-eller bankgironummer 

	 
	 
	Kontaktuppgifter till organisationen 

	 
	 
	Postadress till organisationen 

	 
	 
	Namn och personnummer f samtliga styrelseledamer 

	 
	 
	Namn och personnummer f samtliga firmatecknare 

	 
	 
	Organisationens eventuella skulder hos kronofogden 

	 
	 
	Uppgifter om eventuella medsande organisationer, samma som ovan 

	 
	 
	Uppgifter om andra pågående ansningar om bidrag i kommunen eller hos annan 

	 
	 
	Aktivitetsplan med tidplan, uppskattad kostnad per aktivitet samt uppskattat antal deltagare 

	 
	 
	Vid ansningar om bidrag avseende mer än ett halvt prisbasbelopp ska organisationen redoga f sitt systematiska arbete med att säkerställa att ledare och feträdare besitter den kompetens som krävs f respektive roll 


	Alla uppgifter i ansan ska kunna styrkas på begäran av fvaltningen. 
	Till ansan ska fjande handlingar bifogas: 
	 
	 
	 
	Beslut som visar organisationens samtliga firmatecknare 

	 
	 
	Kopia på legitimation f samtliga firmatecknare inklusive kontaktuppgifter 

	 
	 
	Organisationens stadgar 

	 
	 
	Protokoll från senaste årsmet, får ej vara äldre än 1 år 

	 
	 
	Organisationens senaste verksamhetsberättelse 

	 
	 
	Senaste resultat-och balansräkning 

	 
	 
	Senaste revisionsberättelse 

	 
	 
	Senaste verksamhetsplan 


	Ansan ska skickas till Spånga-Tensta stadsdelsfvaltning, Box 4066, 163 04 Spånga eller till . 
	spanga-tensta@stockholm.se
	spanga-tensta@stockholm.se
	spanga-tensta@stockholm.se



	Ansan ska vara fvaltningen tillhanda senast den 1 november. Om den 1 november infaller på en helgdag ska ansan vara fvaltningen tillhanda senast efterfjande vardag. 
	Information om feningsbidrag kommer i god tid att annonseras genom affischering, sociala medier samt stadsdelsnämndens hemsida. Fvaltningen anordnar informationstillfällen om feningsbidraget. 
	P
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	Handläggning och kontroller    
	Handläggning och kontroller    
	Enbart fullständigt ifyllda ansningar med efterfrågade handlingar som kommit in till fvaltningen senast den sista ansningsdagen kommer att handläggas. Är en ansan ofullständig begär fvaltningen in kompletteringar. En organisation ska inom fem arbetsdagar från fvaltningens begäran inkomma med de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna. 
	En komplett ansan om feningsbidrag som inkommit i tid tillsammans med riga begärda handlingar granskas och kontrolleras av fvaltningen. Fvaltningen tillämpar Stockholms stads riktlinjer f feningsst vid granskning och kontroll av ansan. 

	Klargande me    
	Klargande me    
	Fvaltningen kan kalla till klargande me efter att ha tagit del av ansan. Met används f att diskutera hur organisationen avser att uppfylla syftet i sin ansan. Vid met kan också diskuteras exempelvis hur organisationen uppfyller stadens villkor om respekt f demokratiska grundprinciper och jämställdhet mellan kvinnor och män samt organisationens fmåga att utfa systematiskt arbete med att säkerställa att ledare och feträdare besitter den kompetens som krävs f respektive roll. Att inte komma till klargande me i
	Organisationer som fsta gången ser bidrag från nämnden kallas alltid till ett klargande me med fvaltningen. 

	Beslut om feningsbi  drag  
	Beslut om feningsbi  drag  
	Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fattar beslut om feningsbidrag på det nämndsammanträdet efter det sammanträde där nämnden har antagit årets verksamhetsplan. Feningsbidrag beviljas om maximalt 150 000 kronor per organisation. 
	En ansan om feningsbidrag kan beviljas i sin helhet, delvis beviljas eller avslås. När en ansan inte beviljas fullt ut anges i beslutet till vilka aktiviteter eller verksamhet som bidraget avser. 
	Beviljat feningsbidrag är fknippat med krav på insyn i hur bidraget används och krav på återredovisning. 
	Varje ansan pras var f sig. Bedningen av hur bidragen fdelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska futsättningar, 
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	prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Däruter pras: 
	-Om organisationen beds ha tillräckliga futsättningar f att genomfa planerade aktiviteter. -På vilket sätt organisationen har använt tidigare st och vilket resultat de har uppnått. -På vilket sätt ansan står i relation till andra ansningar i fråga om kvalitet och innehåll -Att ansan är rimlig i fhållande till organisationens egna kapital och riga tillgångar. -Organisationens mlighet att sa st från annat håll. 
	Bidrag lämnas inte till verksamhet där facknämnd t.ex. idrottsfvaltningen och kulturfvaltningen ensam ansvarar f stadens bidragsgivning. 
	Ansningar om bidrag f att bekosta arvoden, ler och hyreskostnader/lokalkostnader behandlas restriktivt. 
	De organisationer som inte återredovisat av nämnden tidigare beviljat bidrag på utsatt tid kommer inte att beviljas inte bidrag f kommande år. 

	Utbetalning  av feningsbi drag  
	Utbetalning  av feningsbi drag  
	Efter nämndens sammanträde får alla organisationer som inkommit med ansan ett skriftligt besked om bidraget beviljas helt, delvis eller inte beviljas. 
	Beloppet betalas ut till organisationens plusgiro-eller bankgirokonto f hela året som en engångsutbetalning i februari om inget annat meddelas. 

	Uppfjning och återr  edovisning av beviljat   feningsbidrag  
	Uppfjning och återr  edovisning av beviljat   feningsbidrag  
	Fvaltningen fjer upp beviljat feningsbidrag genom att genomfa stickprovskontroller och verksamhetsbes hos organisationerna som erhållit bidrag. Detta gs f att säkerställa efterlevnad av demokrativillkoret och verksamhetens faktiska omfattning. 
	Organisationer som erhållit bidrag ska återredovisa till nämnden om hur de använt feningsbidraget. Detta gs på särskild anvisad blankett som finns att hämta på fvaltningens hemsida 
	och på medborgarkontoret.Återredovisningen skall vara stadsdelsfvaltningen tillhanda senast den sista februari efter det år bidraget beviljades f. 
	Feningsst i Spånga-Tensta -Stockholms stad 
	Feningsst i Spånga-Tensta -Stockholms stad 
	(foreningsservice.stockholm) 


	Uter ifylld och undertecknad återrapporteringsblankett ska 
	organisationen bifoga: -Verksamhetsberättelse, -Bokslut/ekonomisk redovisning -Revisionsberättelse -Deltagarlistor f de aktiviteter som genomfts med st 
	av feningsbidrag. -Verifikationer som styrker kostnader f de aktiviteter som genomfts med st av feningsbidrag 

	Krav om återbeta  lning  
	Krav om återbeta  lning  
	En organisation ska återbetala de medel som inte fbrukats under den period som bidraget avser om inte fvaltningen skriftligenmeddelar annan hantering. Återstående medel får inte användas f annat ändamål. 
	Stadsdelsnämnden kan fatta beslut om att återkräva beviljat feningsbidrag om: -Organisationen eller dess feträdare inte uppfyller 
	demokrativillkoret -Organisationen inte medverkar till uppfjning -Organisationen inte inkommer med en komplett 
	återredovisning inom utsatt tid -Felaktiga uppgifter lämnats i ansan eller 
	återredovisningen -Bidraget inte används på det sätt som beskrivs i ansan -Om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i 
	ansan utan att detta meddelats och godkänts av fvaltningen 
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