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Lokala riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer
(föreningsbidrag)
Allmänt
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar om bidrag till utomstående ideella organisationer
och föreningar. Stadsdelsförvaltningen bereder inkomna ansökningar och kan avslå en ansökan om den inte faller inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Verksamhetens inriktning
Bidragsgivningens syfte är att stödja och stimulera stadsdelsområdets invånare att i organiserade former engagera sig i frivilligt socialt arbete och kulturellt arbete, med betoning
på uppsökande verksamhet. Verksamheten ska utgöra ett komplement till stadsdelsnämndens/förvaltningens egna insatser. Den ska vara individstödjande och aktiverande, och inriktad på grupper med behov av stöd. Även de som inte är medlemmar i organisationen
ska kunna ta del av verksamheten. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
är en förutsättning. Nyskapande verksamhet ska uppmuntras, nya initiativ och idéer är en
viktig del i uppkomsten och utvecklandet av föreningslivet.
Bidrag ges under förutsättning att det grundläggande syftet är i linje med målen för stadsdelsnämnden, d v s inte till renodlad hobby- eller fritidsverksamhet i allmänhet.
Riktlinjerna gäller i lika hög grad äldre samt barn och ungdom som för frivilligorganisationer och föreningar som bedriver verksamhet för personer med psykisk ohälsa, missbruk
eller socialt utanförskap
Bidragets konstruktion
Verksamhetsbidrag beviljas för högst ett år i taget, med hänsyn till den kommunala budgetordningen, men kan ses mer långsiktigt. Verksamhetsbidrag ges som stöd till föreningar och organisationer som bedriver en etablerad verksamhet som kompletterar nämndens
egen verksamhet. Bidraget kan inkludera driftskostnader i form av hyra, personal och
andra kostnader.
Projektbidrag är också tidsbegränsat och beviljas för högst ett år i taget. Förlängning kan
ske, dock maximalt ytterligare ett år. Bidrag avser projekt eller initialt som stöd till nystartade verksamheter inom organisationer och föreningar vilka bidrar till att pröva och
utveckla metoder och idéer inom nämndens verksamhetsansvar, och som har en nyskapande karaktär. Bidraget ges dock inte till den ideella organisationens eller föreningens
verksamhet i allmänhet.
Till vilka kan bidrag beviljas
Exempel på ideella organisationer och föreningar som kan beviljas bidrag är sådana som
bedriver rådgivning och hjälpverksamhet för pensionärer, för personer med psykiska eller
fysiska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar i riskzon eller föreningar som bedriver
förebyggande arbete för missbrukare och hemlösa.
De bidragssökande organisationerna och föreningarna ska i principiella frågor gällande
jämställdhet, integration, främlingsfientlighet samt demokratiska värderingar, ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy och förhållningssätt.
Bidragsmottagande förening ska vara en förening i juridisk mening, d v s vara registrerad
hos skattemyndigheten som förening och ha revisorer och styrelse som valts av medlemBox 24 156, 104 51 Stockholm. Besöksadress Karlavägen 104
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marna enligt demokratiska principer
Ekonomiska föreningar, fackliga eller andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är
att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen godkänns inte. Bolag kan inte heller komma ifråga för bidragsgivning.
Stiftelser kan godkännas som bidragstagare endast under förutsättning att verksamheten
bedöms som synnerligen angelägen och den aktuella verksamheten är organiserad så att
det finns ett reellt brukarinflytande.
Sökande organisations verksamhetsområde
Verksamheter, aktiviteter eller evenemang ska äga rum i Östermalms stadsdelsområde
och vara riktade till dess invånare. Organisationer som inte har sitt säte på Östermalm kan
söka bidrag för den del av organisationens verksamhet som har sin bas i stadsdelsområdet
eller i närområdet, och som riktas till invånarna i detta område.
Villkor för beslut om bidrag
Stadsdelsnämndens bidrag kan utgöra stöd för att täcka del av organisationens kostnader
för viss verksamhet, tillsammans med andra bidragsgivare eller andra inkomstkällor. Om
en förening beviljas bidrag från annan kommunal nämnd, landsting eller staten får detta
bidrag inte avse samma kostnad för vilken ansökan görs hos Östermalms stadsdelsnämnd.
Flera bidragsgivare kan dock till olika delar finansiera en verksamhet tillsammans, vilket i
så fall ska framgå av en budget. Bidrag från annan bidragsgivare kan påverka bedömningen i det enskilda fallet.
Om en bidragssökande organisation eller förening har tillgångar/kapital överstigande ett
prisbasbelopp (42 800 kr för 2009) så kommer detta att påverka bedömningen av ansökan.
Egna tillgångar/kapital bör alltid användas i första hand.
Bidrag beviljas för ett år i taget med hänsyn tagen till stadsdelsnämndens prioriteringar
och utrymme i budget- och verksamhetsplan.
Om organisationen ingår egna ekonomiska avtal som sträcker sig utöver de tidsramar som
anges i förutsättningarna för nämndens beslut om bidrag, kan detta inte åberopas som skäl
för fortsatt bidragsgivning.
Förvaltningen föreslår om bidrag ska beviljas och storlek på bidrag med utgångspunkt i
omfattning, inriktning och karaktär på organisationens/föreningens lokala sociala verksamhet.
Hur och när man söker bidrag
Bidrag bör sökas på särskild blankett som stadsdelsförvaltningen tillhandahåller.
Ansökan om verksamhetsbidrag bör lämnas in till stadsdelsförvaltningen senast den 30
november varje år. Ofullständig ansökan returneras och prövas inte av nämnden förrän ev.
komplettering inkommit. Bidrag söks för ett år i taget och ska avse verksamhet under det
kalenderår som ansökan görs.
Ansökan om projektbidrag kan sökas under löpande verksamhetsår.
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Ansökan
1. Föreningens/organisationens namn.
2. Namn, adress och telefonnummer till ordförande och kassör.
3. Bankens namn och kontonummer, bg- eller pg-nummer.
4. Antal medlemmar uppdelat på personer som bor inom stadsdelsområdet och som bor
utanför stadsdelsområdet.
5. Det ansökta beloppets storlek.
6. Beskrivning av hur man avser att använda det ansökta bidraget. Beskrivningen ska innehålla en noggrann redogörelse för den tänkta verksamheten/projektet, syfte och mål
ska beskrivas, hur verksamheten/projektet kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet samt hur den överensstämmer med nämndens verksamhetsmål och på vilket
sätt den har en nyskapande karaktär. Budget med specificering av kostnader och
eventuella intäkter ska bifogas.
7. Organisationen ska redogöra för hur information om verksamheten ska nå ickemedlemmar.
8. Beskrivning av hur verksamhets följs upp.
9. Beskrivning av hur förra årets bidrag har använts.
10. Sökta och eventuellt beviljade bidrag från andra bidragsgivare.
11. Årsberättelse, resultat och balansräkning bifogas
12. Organisationens stadgar (godkända och antagna på årsmöte) bifogas.
Utbetalningsrutiner
Handläggning av verksamhetsbidrag sker inom förvaltningen. Utbetalning sker enligt
överenskommelse, gällande större belopp rekommenderas kvartalsvis utbetalning.
Utvärdering, uppföljning och kontroll
En förutsättning för stadsdelsnämndens bidrag är att organisationerna bifogar stadgar, årsberättelse, ekonomisk redovisning inklusive resultat- och balansräkning samt verksamhetsplan och budget för året till bidragsansökan. Om beviljat bidrag är lägre än det som
ansökts förutsätts föreningen revidera sin budget. Det ska även anges en plan för hur verksamheten följs upp. Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi.
Sådan skall inlämnas senast 60 dagar efter anmodan från förvaltningen. För redovisning
av genomförd verksamhet ska av förvaltningen lämnade blanketter användas.
Återbetalning
Förening eller organisation som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldig.
Detsamma gäller om verksamheten eller projektet inte bedrivits i enlighet med ansökan,
eller om beviljade medel inte använts till av nämnden beslutat ändamål. För omdisponering av beviljat bidrag till användning på annat sätt än såsom nämnden beslutat krävs godkännande från stadsdelsnämnden.
Upphandling
Bidrag som ges till frivilliga organisationer och föreningar får inte skapa obalans mellan
den bidragstagande organisationen och andra aktörer på marknaden. Upphandlingsskyldighet föreligger om bidragsgivning vid en samlad bedömning kan anses utgöra ett uppdragsförhållande där stadsdelsnämnden betalar för en utförd prestation enligt avtal, då
prestationen är en obligatorisk uppgift för nämnden. Vid oklarheter i bedömningen bör
stadens juridiska avdelning kontaktas.
__________

