
     
      

 
    
 
    Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Box 4066 
163 53 Spånga 

    
    
 
 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG 2023 

Anvisningar 
Ta gärna del av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds riktlinjer för föreningsbidrag inför arbetet 
med ansökan. Riktlinjer för föreningsbidrag 2023 (foreningsservice.stockholm)   
 
Ansökan består av ifylld och undertecknad ansökningsblankett och bifogade handlingar. 
Ansökan ska undertecknas av organisationens ordförande och kassör eller annan som är 
utsedd att teckna organisationens firma.  
 
Saknas uppgifter i ansökningsblanketten eller begärda handlingar saknas kommer ansökan 
inte att beviljas.  
 
Om antalet rader i blanketten inte räcker till bifoga en eller flera tilläggssidor. 
 
En organisation som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska arbeta i 
enlighet med Stockholms stads demokrativillkor. 
 
Demokrativillkoret innebär att bidrag inte kan 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. 
 
Ansökningsblanketten kan fyllas i på dator men ska skrivas ut och undertecknas av 
ordförande, kassör eller den som annars har rätt att teckna föreningens firma.  
 
De handlingar som ska bifogas ansökan är: 
 

• Stadgar för föreningen/organisationen 
• Årsredovisning för föregående år (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, 

bokslut/ekonomisk redovisning) 
• Verksamhetsplan och budget för det år ansökan avser 

https://foreningsservice.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/foreningsservice/stod-till-foreningar-och-organisationer/stod-till-lokala-verksamheter/spanga-tensta/riktlinjer-for-foreningsbidrag-2023-.pdf


• Protokoll från senaste årsmötet
• Beslut om behörig firmatecknare
• Kopia på godkänd legitimation för samtliga firmatecknare.
• Anmälningsblankett till föreningsregister, blankettbilaga 1
• Om ansökan görs tillsammans med någon annan förening ska blankettbilaga 2 också

bifogas

Ansökan och bifogade handlingar ska vara Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillhanda 
senast 1 november 2022. För sent inkommen ansökan kommer inte att beaktas. 

Ansökan kan skickas till adress Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, box 4066, 163 53 
Spånga. Det går också bra att lämna in ansökan till förvaltningshusets reception eller till 
medborgarkontoret i Tensta. Ansökan kan även mejlas till spanga-tensta@stockholm.se. Tänk 
då på att bifoga undertecknad ansökningsblankett och bifogade handlingar som PDF-filer. 

1. Om organisationen

Föreningens/organisationens namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

E-postadress Telefonnummer Hemsida 

Postgironummer Bankgironummer 

Postgiro eller bankgiro saknas 

☐

Anledning till att postgiro eller bankgiro saknas 

Antal medlemmar Antal medlemmar som bor i Spånga-Tensta 

Huvudorganisation (om sådan finns) Organisationsnummer för huvudorganisation 

Eventuell medsökande organisation 

mailto:spanga-tensta@stockholm.se


Föreningens/organisationens namn 

            

 

Organisationsnummer 

 

2. Demokrativillkoret 
 
 
☐ Här med intygas att organisationen/föreningen är införstådd med Stockholms stads 
demokrativillkor och att föreningen och dess företrädare inte  
 
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. 
 

Ort och datum 

            

Ordförande/firmatecknares underskrift Kassör/firmatecknares underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

            

Ort och datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Uppgifter om styrelse, revisor och kontaktperson  
 

Ordförande 

                               

Telefon E-postadress Adress Personnummer 



Kassör 

                              

Telefon E-postadress  Adress Personnummer 

Styrelseledamot 

                              

Telefon E-postadress  Adress Personnummer 

Styrelseledamot 

                              

Telefon E-postadress  Adress Personnummer 

Styrelseledamot 

                              

Telefon E-postadress  Adress Personnummer 

Styrelseledamot 

                              

Telefon E-postadress  Adress Personnummer 

Styrelseledamot 

                              

Telefon E-postadress  Adress Personnummer 

Revisor 

                              

Telefon E-postadress Adress Personnummer 

Kontaktperson för ansökan 

                        

Telefon E-postadress Adress  

      
 

4. Ansökan avser 
 

Ansökan avser 

☐ Kostnader för föreningens ordinarie verksamhet 

enligt stadgar och verksamhetsplan 

Sökt belopp  

(maxbelopp som kan beviljas är 150 000 kr) 

      



☐ Kostnader för särskilda aktiviteter, projekt eller

satsningar

Specificering av kostnader för vilka föreningsbidrag söks 
Kostnadsslag Beräknad kostnad 2023 

Löner, arvoden 

Lokalhyror 

Material 

Resor 

Förtäring 

Köp av tjänster 

IT, telefoni, porto 

Annonser, trycksaker 

Entréavgifter 

Övrigt 

Summa (samma som sökt belopp) 

5. Beskrivning av den verksamhet eller de aktiviteter ansökan avser

Övergripande syfte med verksamheten/aktiviteterna 
som avses i ansökan 

☐ Att främja jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i

stadsdelsområdet

☐ 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

☐ Annat,

Vilken/vilka är målgrupp/målgrupper för 
verksamheten/aktiviteterna? 

Var ska verksamheten/aktiviteterna genomföras? 

När ska verksamheten/aktiviteterna genomföras? 

Hur många personer beräknas att delta i 
verksamheten/aktiviteterna? 

Beskriv vilket resultat föreningen förväntar av 
verksamheten/aktiviteterna. 

6. Redogörelse för planerade aktiviteter

Aktivitet Uppskattad 
kostnad 

Är aktiviteten 
öppen för 
allmänheten? 

 Uppskattat 
antal deltagare 

Tidpunkt för 
genomförande 

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐



☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

7. Systematiskt arbete med att säkerställa att ledare och företrädare
besitter den kompetens som krävs

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. 

Beskriv hur organisationen verkar för att ledare och 

8. Sökta och beviljade bidrag från andra bidragsgivare

Ange myndighet, fond eller dylikt 

kr kr 

företrädare besitter den kompetens som krävs för 
respektive roll.

Belopp sökt innevarande 
år/kommer sökas under 
året 

föregående år 
Beviljat belopp 



kr kr 

kr kr 

kr kr 

kr kr 

9. Har organisationen beviljats bidrag från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
tidigare?

☐ Ja, för år

☐ Nej

10. Bifogade handlingar

☐

☐

bo
☐

☐

☐

☐

☐

☐

Stadgar för föreningen/organisationen
Årsredovisning för föregående år (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse,
kslut/ekonomisk redovisning)
Verksamhetsplan och budget för det år ansökan avser
Protokoll från årsmötet datum
Beslut om behörig firmatecknare
Kopia på godkänd legitimation för samtliga firmatecknare.
Anmälningsblankett till föreningsregister, blankettbilaga 1
Om ansökan görs tillsammans med någon annan organisation ska blankettbilaga 2 också

bifogas

11. Sanningsförsäkran

☐ Härmed intygas att lämnade uppgifter i ansökan och bifogade handlingar är korrekta.

Ort och datum Ort och datum 



Ordförande/firmatecknares underskrift 

  

Kassör/firmatecknares underskrift 

Namnförtydligande 

            

Namnförtydligande 

     
 
Personuppgiftsansvarig: Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Personuppgifter kommer att sparas 
och finnas tillgängliga i stadsdelsnämndens arkiv. Om du anser att vi har behandlat dina 
personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos nämnden. 
 
Läs mer om dina rättigheter och hur Stockholms stad hanterar personuppgifter här: 
stockholm.se/dataskydd 
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