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Allmän information
Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen stöd till föreningar för att
stärka den ideella sektorns förutsättningar och erbjuda invånarna
möjligheter att ta del av verksamheter, aktiviteter och
kulturarrangemang av god kvalitet.
Med föreningsbidraget vill nämnden även uppmuntra invånare att
i organiserade och demokratiska former engagera sig i socialt och
kulturellt arbete.
Nämnden lämnar stöd till verksamhet, aktiviteter och evenemang
som genomförs i stadsdelsområdet, för dess invånare, och har
anknytning till nämndens ansvarsområden och prioriterade
inriktningar, så som de fastställs av kommunfullmäktige.
Hur mycket stöd som fördelas fastställs av stadsdelsnämnden i
den årliga verksamhetsplanen. Stadsdelsförvaltningen handlägger
ansökningar utifrån dessa riktlinjer. Stadsdelsdirektören fattar
sedan beslut om hur stödet ska fördelas.
Föreningsstöd beviljas för ett år i taget och kan sökas i en eller
flera av kategorierna verksamhetsstöd, aktivitetsstöd och
kulturstöd. Kategorierna beskrivs detaljerat nedan.
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Villkor och bedömningsgrunder
Allmänt
Alla tre kategorierna kan ges till föreningar som bedriver
verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet.
Föreningen ska arbeta enligt grundläggande demokratiska
principer och vara öppen för alla som instämmer i föreningens
målsättning och inriktning. Den ska vara ideell och inte ha som
syfte att ge vinst. Medlemmarna ska ha godkänt föreningens
stadgar och utsett dess styrelse. Ansökan får inte avse religiös
eller partipolitisk verksamhet.
Följande formella krav gäller för föreningar som ansöker om stöd:


Föreningen ska ha en budget i balans och följa god
redovisningssed.



Förvaltningen har rätt att begära revision av
verksamhetens ekonomi.



Lagar och förordningar ska följas.



Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket som
ideell förening.



Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller plusgirokonto
registrerat i sitt namn.



Föreningen ska ha redovisat eventuellt tidigare beviljat
stöd i enlighet med förvaltningens anvisningar.

 Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet är ett generellt stöd till föreningen för
verksamhet som riktar sig till medlemmar och/eller mer generellt
till invånare i Farsta stadsdelsområde. Föreningen bedriver
regelbunden verksamhet inom Farsta stadsdelsområde för eller
med barn, ungdomar eller äldre, eller personer med
funktionsvariationer, psykisk ohälsa, drogproblem eller socialt
utanförskap.
Ansökningar bedöms och stöd fördelas utifrån en sammanvägning
av medlemsantal och hur många Farstabor som bedöms kunna ha
glädje och nytta av verksamheten.
Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta

Farsta stadsdelsförvaltning

Riktlinjer föreningsbidrag
Dnr 1.1-653/2016
Sida 3 (4)

 Aktivitetsstöd
Aktivitetsstödet avser föreningars enskilda aktiviteter eller en
avgränsad del av verksamheten. Det ska stötta det ideella
engagemanget i Farsta stadsdelsområde.
Stöd kan exempelvis beviljas för aktiviteter som prövar nya
demokratiska former och nya idéer, som utvecklar nya metoder,
vänder sig till nya målgrupper och/eller får mäniskor att mötas
över generationer eller andra gränser. De kan främja folkhälsa,
trygghet, antirasism, feminism eller mänskliga rättigheter.
 Kulturstöd
Kulturstödet ska bidra till en variation och mångfald i
kulturutbudet i Farsta stadsdelsområde och skapa utrymme för
fler producenter och arrangörer.
Det kan handla om arrangemang som innehåller dans, musik,
teater, konst, film och litteratur. Stödet kan användas till arvoden
för artister och föreläsare eller till kostnader för ljud, ljus och
skärmar eller byggen av scen eller utställning. Förtäring eller
uppvaktning i samband med arrangemanget beviljas inte stöd.
Arrangemang ska rikta sig till allmänheten. Barn och ungdomar
är prioriterade målgrupper. Aspekter som bedöms är efterfrågan
och målgrupp, konstnärlig kvalitet, seriositet och säkerhet.
Lokaler och platser där evenemang genomförs ska vara tillgängliga
för personer med olika former av funktionsvariationer.
Evenemangen genomförs i en drogfri miljö.

Ansökan
Ansökan fylls i och lämnas in digitalt via en länk på stadens
hemsida www.stockholm.se/farsta. Här finns även information
om när ansökan senast ska lämnas och annat som är viktigt att
veta.
Möjligheten att ansöka annonseras också i andra medier, som till
exempel lokalpressen och stadsdelsförvaltningens Facebooksida
och twitterkonto.
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Utbetalning av beviljat stöd
Beviljat stöd betalas ut efter att en överenskommelse är påskriven
av föreningens firmatecknare.

Redovisning av beviljat stöd
Föreningar som har fått stöd är skyldiga att redovisa för
stadsdelsnämnden hur stödet har använts. Även detta görs digitalt
via länk på stadens hemsida www.stockholm.se/farsta.
Förening som lämnat felaktiga uppgifter kan bli skyldig att betala
tillbaka stödet. Detsamma gäller om verksamheten, aktiviteten eller
kulturarrangemanget inte har bedrivits på det sätt som föreningen
har beskrivit i sin ansökan eller om stödet inte redovisas.
Redovisning är en förutsättning för att eventuell ny ansökan ska
kunna behandlas.

Marknadsföring och annonsering
Vid all annonsering och annan marknadsföring ska föreningen
informera om att man har fått stöd från Farsta stadsdelsnämnd för
det som marknadsförs. Stockholms stads logotype ska användas.
Den finns att ladda ner på stadens hemsida.
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