
Allmänna villkor för ekonomiskt 
stöd till ideella föreningar inom 
kultur- och demokratinämndens 
verksamhetsområde



2  |  HANINGE KOMMUN

Dokumenttyp: Dokumentnamn: Beslutat datum: Gäller från datum: 
Bidragsreglemente Allmänna villkor för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom 

kultur- och demokratinämndens verksamhetsområde
2022-06-27 2022-07-01

Beslutat av: 
Kommunfullmäktige

Ansvarig förvaltning och avdelning: 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhetsstöd

Diarienr: 
KDN 2020/53, KS 2022-00325

Ämnesord: 
Föreningsbidrag

Ersätter tidigare beslut: 
Kommunfullmäktige 2017-10-09, § 247

Dokumentinformation: 
De allmänna villkoren för ekonomiskt stöd till ideella föreningar har arbetats fram på uppdrag av kultur- och demokratinämnden. Styrdokumentet  
kompletterar bidragsreglemente för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom kultur- och demokratinämndens verksamhetsområde.



3  |  HANINGE KOMMUN

Innehåll

Allmänna villkor för ekonomiskt stöd till ideella föreningar ............... 4 

Demokratiskt och jämlikt ....................................................... 4 

Allmänna villkor ..................................................................... 4 

Årliga handlingar  .................................................................. 5 

Föreningen ska följa demokratiska principer ............................ 5 

Övriga villkor för att erhålla föreningsstöd ................................ 5 

Avgränsningar ....................................................................... 6

Samverkan och samarrangemang .................................... 6 

Religiös eller politisk verksamhet eller aktiviteter ............... 6 

Social verksamhet .......................................................... 6

Ansökan om att bli berättigad ekonomiskt stöd ....................... 6 

Årlig uppföljning .................................................................... 7

Om de allmänna villkoren för föreningsstöd inte följs .......... 7

Tolkning och prioriteringar av föreningsstödet .......................... 7 

Stödformer till ideella föreningar ............................................. 8



4  |  HANINGE KOMMUN

Allmänna villkor för ekonomiskt 
stöd till ideella föreningar
Syftet med kultur- och demokratinämndens stöd till ideella föreningar är att 
genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt och brett kulturutbud 
i Haninge kommun. För att söka föreningsbidrag behöver föreningen uppfylla de 
allmänna villkoren och ansöka om att bli en bidragsberättigad förening. Därefter 
kan föreningen ansöka om olika föreningsbidrag beslutade av kultur- och demo-
kratinämnden. 

Demokratiskt och jämlikt

Ekonomiskt stöd lämnas endast till förening som står bakom den demokratiska 
rättsstatens principer, alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna och 
jämställdhet mellan alla personer oavsett könsidentitet. Föreningens verksamhet 
ska vara öppen för alla och ingen ska diskrimineras på grund av kön, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, eller funktionsnedsättning.

En förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och 
värderingar, där medlemmar har rätt och möjlighet att påverka verksamheten. 
Barn och ungdomar ska i föreningsarbetet ges möjlighet att både delta och 
påverka, vilket innebär att barn ska ha rätt till inflytande, inget barn får diskri-
mineras och varje barn har rätt till utveckling. 

Allmänna villkor

För att kunna söka stöd ska föreningen: 

• vara en ideell förening

• vara registrerad i Haninge kommuns föreningsregister

• föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet och säte i Haninge kommun. 
Annan förening kan efter individuell prövning bli bidragsberättigad, exempel-
vis förening med verksamhet i flera kommuner eller föreningar med verksam-
het för funktionsnedsättning

• ha ett organisationsnummer utfärdat av Skatteverket

• ha ett aktuellt bank- eller plusgirokonto i föreningens namn. Utbetalning av 
bidrag sker endast till bank- eller plusgirokonto

• ha en egen ekonomi som innefattar att medlemmarna betalar medlemsavgift

• ha minst 10 betalande medlemmar

• ha insänt årliga handlingar enligt nedan, samt eventuella handlingar som krävs 
för respektive stödform.
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Årliga handlingar 

De årliga handlingarna ska laddas upp i Rbok årligen och ska vara kultur- och 
fritidsförvaltningen tillhanda senast 3 månader efter årsmötet. Följande handlingar 
ska laddas upp: 

• årsmötesprotokoll

• protokollshandling där firmatecknare framgår – årsmötesprotokoll eller 
protokoll från konstituerande möte

• verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse där intäkter för 
medlems avgifter ska framgå som en egen post eller bilaga

• revisionsberättelse

Föreningen ska följa demokratiska principer

En förening som söker bidrag ska fungera enligt demokratiska principer, utöver 
det som står i stycket demokrati och jämlikhet, innebär det att:

• föreningen ska ha en vald styrelse och demokratiskt antagna stadgar

• föreningen ska vara öppen för alla

• föreningens medlemmar är valbara och har rösträtt från åtminstone det år 
medlemmen fyller 15 år. Föreningens omfattning och verksamhet kan dock 
innebära att en högre ålder för rösträtt eller valbarhet till förtroendeuppdrag  
är mer lämplig, vilket föreningen i så fall ska kunna motivera.

Övriga villkor för att erhålla föreningsstöd

• Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska ha rutiner för att 
regelbundet begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för pedagoger/
ledare med direktkontakt med barn. Det gäller för pedagoger/ledare som är 
över 15 år och har en kontinuerlig direktkontakt med barnen i verksamheten.

• All verksamhet för barn och unga ska vara fri från alkohol, tobak och droger. 
Bidrag får ej användas till införskaffande av alkohol, tobak eller droger.
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Avgränsningar

Föreningen ska verka inom kultur- och demokratinämndens verksamhetsområde. 

Samverkan och samarrangemang

• Stöd kan endast sökas en gång för en och samma kostnad från Haninge 
kommun eller andra offentliga förvaltningar som kommuner, regioner eller 
statliga myndigheter.

• Vid samarbeten mellan föreningar ska en förening vara huvudsökande och 
därmed vara ansvarig för ansökan och redovisning. Den huvudsökande 
föreningen ansvarar för att tilldelat stöd eventuellt fördelas mellan de sam-
verkande föreningarna.

Religiös eller politisk verksamhet eller aktiviteter

Föreningsstöd kan inte sökas för följande typer av verksamhet:

• religiösa föreningar, religiösa organisationer och religiös samfundsverksamhet

• politiska föreningar och politiska organisationer

Social verksamhet

• Socialnämnden och äldrenämnden i Haninge kommun har föreningsstöd 
inom respektive nämnds verksamhetsområden.

Ansökan om att bli berättigad ekonomiskt stöd

Föreningen ansöker om att bli berättigad ekonomiskt stöd i Haninge kommun 
genom kommunens digitala ansökningssystem Rbok. 

Vid ansökan ska föreningen bifoga följande uppgifter:

• beskrivning av föreningens verksamhet

• protokoll från bildande mötet eller senaste årsmötet

• föreningens antagna stadgar

• aktuellt bankgiro- eller plusgirokonto

• besked från Skatteverket om tilldelat organisationsnummer

• intyga att rutiner för utdrag ur belastningsregistret finns enligt punkten om 
övriga villkor för att erhålla föreningsstöd.
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Årlig uppföljning

Kultur- och demokratinämnden följer årligen upp hur föreningsstöden har 
använts genom stickprovskontroller. Uppföljningen kan göras av kommunen eller 
av kommunen utsedda granskare.

På begäran är föreningen skyldig att visa upp:

• bokföring

• protokoll

• deltagarbesök

• övriga handlingar som kommunen efterfrågar

• hur föreningen följer de demokratiska principerna genom uppvisande av 
stadgar, eventuella policydokument och liknande dokument.

Föreningen ska kunna dela med sig av efterfrågade handlingar inom 1 månad eller 
enligt överenskommelse.

Om det sker förändringar i en bidragsbeviljad förening som påverkar förutsätt-
ningarna för att få stöd, är föreningen skyldig att meddela kommunen omedelbart. 
Haninge kommun har rätt att stoppa utbetalning av beviljat stöd om föreningen 
upphört med sin verksamhet.

Om de allmänna villkoren för föreningsstöd inte följs

Haninge kommun har rätt att kräva återbetalning, eller avvakta utbetalning av 
beviljat bidrag, om kommunens uppföljning visar att en förening inte följer de 
allmänna villkoren för föreningsstöd. 

Tolkning och prioriteringar av föreningsstödet

Kultur- och demokratinämnden har tolkningsföreträde gällande bidragsbestäm-
melser. För att kultur- och demokratinämndens stöd till ideella föreningar ska 
berika kommunens invånare på bästa sätt och komma många till del bedöms 
ansökningar i relation till andra inkomna bidragsansökningar. Det innebär att 
kultur- och demokratinämnden har rätt att bevilja en mindre del av ansökt 
bidragsbelopp.
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STÖDFORMER TILL IDEELLA FÖRENINGAR
Bidragsform Vilken förening kan söka? Sista ansökningsdag

Grundbidrag Kulturföreningar 1 november

Kulturverksamhet för barn  
och unga

Kulturföreningar 15 mars 
15 oktober

Arrangemangsbidrag Kulturföreningar Löpande under året

Utvecklings- och  
projektstöd

Kulturföreningar 25 februari 
25 maj 
25 augusti 
25 november

Studieförbundsbidrag Studieförbund 31 mars



Postadress: 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterassen 2. Telefon: 08-606 70 00. E-post: kulturfritid@haninge.se
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