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Haninge kommun stödjer kultur-
föreningar
Föreningslivet ger utrymme för människors engagemang och intressen som gör 
Haninge till den attraktiva plats den är att bo och verka på. Därutöver har 
föreningarna en betydande roll i att verka för demokrati och förståelsen för 
demokratiska arbetsformer, inspiration, bildning samt att motverka utanförskap. 
Det ideella arbetet i föreningarna bidrar till att kostnader och avgifter kan hållas 
låga så att fler kan delta.

Haninge kommun vill genom ekonomiskt stöd till föreningslivet stödja och 
sti mulera föreningarnas arbete. Det är Haninges kulturpolitiska program som 
pekar ut riktningen och målen för hur kommunen ska stärka förutsättningarna  
för ett rikt och brett föreningsliv inom kulturområdet. De övergripande målen är 
att fler Haningebor ska kunna ta del av och vara delaktiga i ett rikt kulturutbud.

Detta reglemente beskriver villkoren för bidrag som kulturföreningar och studie-
förbund kan söka. För att söka föreningsbidrag måste föreningen först uppfylla 
villkoren i Allmänna villkor för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom kultur- 
och demokratinämndens verksamhetsområde och ansöka om att bli en bidragsberätt-
igad förening. En ansökan om ekonomiskt stöd kan göras av föreningens firma-
tecknare, ordförande eller den person som styrelsen utsett att företräda föreningen 
enligt protokollsutdrag.

Övergripande kriterier

Kultur- och demokratinämnden ger bidrag till kulturell verksamhet och aktivi-
teter som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

• riktar sig till barn och unga

• riktar sig till personer med funktionsvariation

• möjliggör möten och delaktighet för Haningebor och besökare

• möjliggör ett eget kreativt skapande för Haningebor

• bidrar till en bredd och mångfald av kulturutbudet i Haninge

• tillgängliggör, bevarar och utvecklar kulturarvet i Haninge

• bidrar till bildning, demokrati och ett livslångt lärande.
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STÖDFORMER
Bidragsform Vilken förening kan söka? Sista ansökningsdag

Grundbidrag Kulturföreningar 1 november

Kulturverksamhet för barn 
och unga

Kulturföreningar 15 mars 
15 oktober

Arrangemangsstöd Kulturföreningar Löpande under året

Utvecklings- och projektstöd Kulturföreningar 25 februari 
25 maj 
25 augusti 
25 november

Studieförbundsbidrag Studieförbund 31 mars

Ytterligare information

Kontakta Föreningsbyrån för ytterligare information. 
E-post: foreningsbyran@haninge.se 
Telefon: 08-606 82 58

Grundbidrag
Grundbidraget finns till för att främja och arrangera kulturverksamhet för allmän-
heten. Bidraget stödjer också föreningar som arbetar för att bevara eller utveckla 
Haninges kulturhistoria och kulturarv. Grundbidrag beviljas vanligtvis ett år i 
taget men en ansökan kan sökas för fler år.

För vad kan er förening få stöd

För att få grundbidraget måste er verksamhet vara kontinuerlig, vilket innebär att 
den pågår kontinuerligt under året eller består av en enskild återkommande 
aktivitet, exempelvis en årlig festival. 

Bidraget kan exempelvis användas för att bedriva er kulturverksamhet och ert 
behov av att avlöna eller arvodera ledare som körledare, regissör, dirigent eller 
andra med specialkompetens, inköp eller hyra av teknisk utrustning och lokal-
kostnader.

Då kan ni söka

Ansökan om grundbidrag sker en gång per år och ni söker för verksamhet som 
äger rum kommande år. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 november.  
I vissa fall kan vi behöva be er att komplettera er ansökan. Vid en ansökan om 
flerårigt stöd ska föreningen föra en dialog med kommunen innan ansökan. 

mailto:foreningsbyran@haninge.se
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Så ansöker ni

Ni ansöker genom Haninge kommuns digitala system för ansökningar, Rbok.  
I ansökan ska ni beskriva er verksamhet och dess syfte, till vilken målgrupp ni 
riktar er och hur ni planerar att nå dem. Ansökan ska innehålla budget för näst- 
 kommande år där förväntade kostnader framgår och eventuellt ytterligare stöd 
och övriga intäkter som medlems- och deltagaravgifter. Slutligen ska ni ange vilket 
belopp ni söker.

I samband med ansökan ska föreningen även ladda upp uppgifter om antal aktiva 
medlemmar (ej stödmedlemmar) fördelat efter antal medlemmar i intervallet  
0–19 år (till och med det år medlemmen fyller 19 år) respektive 20 år och äldre 
samt kön.1

Så bedömer vi er ansökan

När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare och en beredningsgrupp 
igenom alla giltiga ansökningar. I bedömningen utgår vi ifrån:

• de övergripande kriterierna för kulturstöd

• om föreningens verksamhet är kontinuerlig och långsiktig

• vilka målgrupper verksamheten riktar sig till och hur föreningen planerar att 
nå dem

• att det sökta beloppet står i rimlig proportion till föreningens planerade 
verksamhet

En ansökan kan beviljas i sin helhet, delvis beviljas eller avslås.

Villkor och regler

Om er förening får bidrag gäller de allmänna villkoren för bidragsberättigade 
föreningar. 

Så redovisar ni

Redovisning av bidraget sker genom Haninge kommuns digitala system, Rbok. 
Redovisningen sker genom de årliga handlingarna föreningen laddar upp enligt  
de allmänna villkoren.

1 Medlemsuppgifter ger kommunen möjlighet att utifrån det kulturpolitiska programmets 
intentioner följa upp antal aktiva medlemmar i föreningslivet i Haninge kommun per år.
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Kulturverksamhet för barn och unga
Det här stödet är till för att stödja ideella kulturföreningars kurser eller kurslik-
nande verksamhet för barn och unga i Haninge. Syftet med stödet är att skapa ett 
varierat och tillgängligt utbud för barn och unga att själva utöva och få utvecklas i 
olika konstnärliga uttryck. Verksamheten ska skapa fler möjligheter för barn och 
unga att utöva kultur.

Kriterier

• Den verksamhet som stöds via bidraget ska: 

• erbjuda barn och unga möjligheten att själva få skapa och utvecklas inom 
sitt kulturutövande, 

• i huvudsak ske i grupp

• vara återkommande (kursverksamhet eller liknande) 

• bedrivas på barn och ungas fritid 

• ledas av personer med pedagogisk utbildning inom det aktuella ämnes-
området eller motsvarande praktisk erfarenhet.

• Målgruppen för verksamheten är barn och unga upp till och med gymnasie-
ålder, men åldersspannet kan vara flexibelt exempelvis för målgruppen unga 
med funktionsnedsättning

• Föreningen kan ta ut en avgift av deltagarna i verksamheten. 

Kostnader som ersätts av stödet 

Alla kostnader som stödet finansierar måste vara direkt kopplade till den verksam-
het som föreningen söker stöd för. Stödet kan inte ge ersättning för kostnader som 
redan stöds av andra stödformer eller för aktiviteter som redan har genomförts.

Så ansöker föreningen

Ansökan sker genom Haninge kommuns digitala plattform för hantering av bidrags - 
ansökningar. Ansökan sker inför varje ”termin” och ska vara inlämnad senast  
15 mars för verksamhet under hösten och 15 oktober för verksamhet under våren. 

Föreningen ska i ansökan beskriva för vilken verksamhet de söker stöd och lämna 
en ansökan där den beskriver: 

• vilken verksamhet föreningen söker stöd för

• hur många barn, grupper och kurser (både antal kurser och kurstillfällen) som 
föreningen söker medel för

• var verksamheten ska bedrivas

• en budget för verksamheten som föreningen söker stöd för. Eventuella intäkter 
från deltagare (deltagaravgifter) ska framgå i budgeten. De kostnader som 
ekonomiskt stöd ansöks för ska specificeras. 
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Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån:

• att verksamheten uppfyller kriterierna

• vilka målgrupper verksamheten riktar sig till och hur föreningen planerar att 
nå dem

• vilket helhetsutbud och aktiviteter verksamheterna kan skapa sett till bredd av 
konst- och kulturformer

• att det sökta beloppet står i rimlig proportion till verksamhetens omfattning, 
kostnader och intäkter.

Vi sätter stor vikt vid geografisk spridning samt en mångfald av kulturuttryck.

Efter bedömning kan ansökan beviljas i sin helhet, delvis beviljas eller avslås. Att 
en ansökan delvis beviljas innebär att er förening beviljas stöd men inte för alla 
kostnader ni sökt för. En ansökan kan avslås om den inte uppfyller kriterierna eller 
att andra ansökningar har prioriterats före er ansökan i den samlade bedömningen.

Redovisning

Delredovisning görs i samband med verksamhetens start inför första utbetalningen 
och slutredovisning sker efter terminens slut. Redovisningen ska innehålla:

• antalet deltagare i aktiviteterna uppdelat på kön och ålder

• i vilken utsträckning och till vilka kostnader som stödet har använts.

Vid eventuella avvikelser i verksamheten som innebär att innehållet förändras 
avsevärt eller att medel inte kan användas ska kommunen kontaktas omedelbart. 
Enligt de allmänna villkoren kan kommunen kräva återbetalning eller avvakta 
utbetalning av beviljat stöd. 

Utbetalning

Utbetalning av beviljat stöd sker efter delredovisningen cirka två veckor efter 
verksamhetens start.

Arrangemangsstöd
Arrangemangsstödet är till för att stödja ett rikt utbud av kultur och upplevelser i 
Haninge. Stödet kan sökas av bidragsberättigade kulturföreningar.
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För vad kan er förening få stöd

Er förening kan söka stöd för att genomföra tillfälliga arrangemang som exempel-
vis konserter, föreställningar, föredrag, debatter eller liknande. Stödet kan 
användas till exempelvis arvoden eller gager för artister, föreläsare eller liknande 
utanför er förening, hyra av lokaler och utrustning samt marknadsföring. 

För att ni ska kunna få stöd måste arrangemanget vara öppet för allmänheten och 
äga rum i Haninge. Att det är öppet för allmänheten innebär att alla som vill, i så 
stor utsträckning som möjligt, ska kunna delta. Ni får ta ut avgifter för entré eller 
deltagande i arrangemanget.

Stöd kan inte sökas för aktiviteter som redan har ägt rum eller för inköp av teknik 
eller utrustning som kan fortsätta användas även efter arrangemanget är över. 

Då kan ni söka

En ansökan om arrangemangsstöd kan göras löpande under året. Ansökan ska 
vara inlämnad senast 1 månad innan arrangemanget äger rum. Söker ni stöd för 
mer än 50 000 kronor ska ansökan beslutas av kultur- och demokratinämnden,  
då ska ansökan vara inlämnad senast 3 månader innan arrangemanget äger rum.

Så ansöker ni

Ni ansöker genom Haninge kommuns digitala system för ansökningar, Rbok. I er 
ansökan ska ni beskriva arrangemanget som ni vill genomföra och dess syfte. I 
ansökan ska ni också berätta hur ni planerar att finansiera arrangemanget utöver 
bidraget från Haninge kommun, exempelvis genom biljettintäkter eller bidrag 
från andra offentliga organisationer. Slutligen ska ni ange vilket belopp ni söker.

Så bedömer vi er ansökan

När er ansökan har kommit in går vi igenom den och bedömer den utifrån:

• de övergripande kriterierna för kulturstöd

• om arrangemanget har ambitionen att nå ut brett och till fler än föreningens 
medlemmar

• om arrangemanget genomförs i samverkan mellan flera föreningar

• om arrangemanget bidrar till möten mellan Haningebor

• om arrangemanget bidrar till delaktighet och involverar Haningebor och/eller 
lokalsamhället i planering och genomförande av arrangemanget

• att det sökta beloppet står i rimlig proportion till arrangemangets kostnader 
och intäkter

• om ansökan kommer från en förening som tidigare under året fått arrange-
mangsstöd, detta då kultur- och demokratinämnden vill att så många olika 
föreningar som möjligt ska beviljas stöd.

En ansökan kan beviljas i sin helhet, delvis beviljas eller avslås.
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Villkor och regler

Utöver de allmänna villkoren för bidragsberättigade föreningar gäller även att ni,  
i samband med marknadsföring, ska informera om att arrangemanget stöds av 
Haninge kommun. 

Så redovisar ni

Redovisning av stödet sker genom Haninge kommuns digitala system, Rbok. 
Redovisningen ska ske senast 3 månader efter att arrangemanget har genomförts. 

Utvecklings- och projektstöd
Utvecklings- och projektstödet är till för föreningar som vill utveckla kvaliteten i 
sin verksamhet eller nå fler deltagare eller nya målgrupper. Stödet ska underlätta 
för föreningar med ambitioner och viljan att utveckla sin verksamhet på lång sikt 
men kan också sökas för kortare och tillfälliga insatser och aktiviteter.

För vad kan er förening få stöd

Utvecklings- och projektstödet kan sökas för utvecklingsinsatser, projekt, sats-
ningar, idéer etcetera som ligger i linje med det kulturpolitiska programmet och 
kompletterar er ordinarie verksamhet. Stöd kan sökas för en avgränsad aktivitet 
med ett tydligt start- och slutdatum eller för längre projekt där flera aktiviteter 
under en period kan ingå som sammantaget bidrar till ett gemensamt mål. Stöd 
kan sökas för projekt som pågår under en period om högst 3 år.

Insatser som är berättigade till stöd kan exempelvis vara öppen verksamhet, 
kompetenshöjande utbildningar inom föreningens kulturområde som master-
classes eller föreningsstärkande utbildningar, inköp av material eller teknik som 
underlättar för personer med funktionsnedsättning att delta eller utbildnings-
insatser för medlemmar i föreningsdemokrati som ”motionsverkstad” kring hur 
man skriver motioner till årsmötet.

Då kan ni söka

En ansökan om utvecklings- och projektstöd kan göras vid fyra tillfällen per år; 
25 februari, 25 maj, 25 augusti och 25 november.

Så ansöker ni

Ni ansöker genom Haninge kommuns digitala system för ansökningar, Rbok. 
Ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället.  
I er ansökan ska ni beskriva insatsen/projektet som ni vill genomföra och dess 
syfte. I ansökan ska ni också berätta hur ni eventuellt planerar att finansiera 
insatsen/projektet utöver bidraget från Haninge kommun, exempelvis genom  
egna investeringar och/eller bidrag från andra offentliga organisationer. Slutligen 
ska ni ange vilket belopp ni söker.
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Så bedömer vi er ansökan

När er ansökan har kommit in går vi igenom den och bedömer den utifrån:

• de övergripande kriterierna för kulturstöd

• om insatsen/projektet underlättar för och stärker möjligheter för Haningebor 
att delta i kulturellt skapande eller tillägna sig föreningens verksamhet

• om insatsen/projektet bidrar till utveckling av kvalitet eller kvantitet av 
föreningens verksamhetsinnehåll

• om insatsen/projektet bidrar till för föreningen nya metoder/arbetssätt eller 
kulturella inriktningar 

• om insatsen/projektet bidrar till att sprida kulturella uttryck och föreningens 
verksamhet till nya platser i Haninge

• om insatsen/projektet bidrar till utveckling av föreningens organisation

• om insatsen/projektet utvecklar den demokratiska delaktigheten inom den 
egna föreningen och/eller i samhället

• att det sökta beloppet står i rimlig proportion till insatsen/projektets kostnader 
och egenfinansiering.

En ansökan kan beviljas i sin helhet, delvis beviljas eller avslås.

Villkor och regler

Eventuellt specifika villkor kan anges i samband med beviljat stöd.

Så redovisar ni

Redovisning av stödet sker genom Haninge kommuns digitala system, Rbok. 
Redo visningen ska ske senast 3 månader efter att projektet/insatsen har genomförts. 

Studieförbundsbidrag
Syftet att stödja studieförbundens folkbildningsverksamhet är att: 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka 
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsn-
ivån i samhället

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktighet i kulturlivet. 
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Kriterier

Kultur- och demokratinämnden följer i huvudsak Folkbildningsrådets kriterier 
enligt Statsbidrag till studieförbund 2022. 

Bidrag utgår endast till verksamhet som genomförs i Haninge kommun.

Studiecirkel

Studiecirkel är en mindre grupp som genom samtal och diskussion bedriver studier. 
Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån 
sina behov och intressen. Studiecirkeln ska anordnas så att deltagarna ges möjlighet 
till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna. 

Cirkelledaren ska: 

• vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning

• ha den kompetens som krävs för uppdraget. 

Deltagaren ska: 

• fylla minst 13 år under verksamhetsåret

• ha varit närvarande vid minst nio studietimmar och minst tre sammankom-
ster, varav minst en gång vid de tre första sammankomsterna. Enstaka 
undantag kan göras för vikarierande ledare

• delta maximalt 480 studietimmar per år i studiecirkel och annan folkbild-
ningsverksamhet

Studiecirkeln ska ha: 

• kännetecknas av gemensamma, planmässigt bedrivna studier

• en dokumenterad plan för studiecirkelns genomförande och för det studie-
material som används. 

• en gruppstorlek om minst tre och maximalt 20 deltagare inklusive cirkelledaren

• en omfattning per vecka som maximalt innefattar tre sammankomster om 
vardera fyra studietimmar. En studietimme är 45 minuter

• ha minst tre sammankomster och minst nio studietimmar. Endast samman-
komst med minst tre godkända deltagare, inklusive ledaren, kan rapporteras 
som underlag för bidrag
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Annan folkbildningsverksamhet

I annan folkbildningsverksamhet kan studieförbundet genomföra verksamhet i 
friare former, till exempel workshoppar eller liknande. Verksamhet i annan folkbild-
ningsverksamhet ska ge studieförbundet möjlighet att pröva nya former och utveckla 
nyskapande folkbildningsverksamhet. Sammankomsterna i annan folkbildnings-
verksamhet kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirklar. Antalet 
sammankomster kan vara en eller flera. Deltagarna kan vara fler än i studiecirkeln.

Ledaren ska: 

• vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning

• ha den kompetens som krävs för uppdraget. 

Deltagarna ska: 

• fylla minst sex år under verksamhetsåret

• delta max 480 studietimmar per år i annan folkbildningsverksamhet och 
studiecirkel.

Annan folkbildningsverksamhet ska ha: 

• en dokumenterad plan för verksamhetens genomförande

• en omfattning av minst en studietimme, det vill säga 45 minuter

• en gruppstorlek om minst tre godkända deltagare inklusive ledaren.

Kulturprogram

Kulturprogrammen ska ge kulturupplevelser genom föreläsning, sång/musik, 
dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur, konst/
konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet. 

Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma deltagare rapporteras 
som ett kulturprogram även om det innehåller flera medverkande eller olika 
kulturformer.

Utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett visnings-
tidens längd.

Ledaren ska: 

• ha den kompetens som krävs för uppdraget

• vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning

• närvara vid, och ansvara för, programmets genomförande samt dess rapportering 
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Deltagaren ska: 

• fylla minst 13 år under verksamhetsåret

Kulturprogram ska: 

• framföras inför, eller tillsammans med, minst fem deltagare utöver medverkande 
och studieförbundets ledare

• ha en sådan utformning att det bidrar till satt skapa delaktighet, upplevelse 
och eftertanke

• utannonseras i förväg

• pågå i minst 30 minuter. 

Tillgänglighetsbidrag

Bidraget fördelas för verksamhet med personer med funktionsnedsättning som har 
haft behov av förstärkta insatser i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet 
och kulturprogram. Endast verksamhet som har inneburit merkostnader kan 
rapporteras och ge rätt till bidrag.

Stöd för tillgänglighetsanpassning omräknas varje år utifrån studieförbundets 
tidigare verksamhet med målgruppen och fördelas i proportion till studieförbundens 
andel av den totala verksamheten med målgruppen.

Ersättningsmodell

Fördelningen av bidrag till studieförbund sker enligt en modell som bygger på 
antal deltagare och timmar av aktiviteter som studieförbunden har rapporterat 
inom respektive verksamhetsform. Fördelningen tar dels hänsyn till senaste 
slutrapporterade verksamhetsår, dels till medelvärdet för de två föregående åren. 

Fördelning till respektive studieförbund sker enligt den statistik som Statistiska 
centralbyrån sammanställer kring studieförbundens verksamhet. 

Så ansöker ni

Ansökan sker genom Haninge kommuns digitala ansökningssystem. Ansökan ska 
ske senast 31 mars.

Så redovisar ni

Redovisning av genomförd verksamhet sker enligt de övergripande villkoren för 
bidragsberättigade föreningar i Haninge kommun.
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