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Stödberättigad förening kultur och fritidsnämnden
En förening som är stödberättigad hos kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att ansöka
om nämndens bidrag samt hyra nämndens lokaler till reducerad taxa.
För att en förening ska bli en stödberättigad förening ska föreningen uppfylla kraven på
föreningar som finns angivna i Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet samt
kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till
föreningslivet.

Krav i Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet
•

Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer
Föreningen ska ha en styrelse och stadgar, vara idéburen och bedriva icke
vinstdrivande verksamhet som kommer stadens invånare till del. Medlemmar och
deltagare ska kunna påverka föreningens verksamhet och inriktning.

•

Föreningen ska vara öppen för alla stadens medborgare
Alla som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlemmar

•

Föreningens verksamhet ska grunda sig på ett ideellt engagemang

•

Föreningen ska bedriva verksamhet som kommer de boende i
Sundbyberg till del
Verksamheten ska i huvudsak bedrivas i Sundbyberg. Undantag kan göras om
föreningsmedlemmar har behov av att delta i en aktivitet som inte kan erbjudas i
Sundbybergs stad, eller om en förening behöver hyra en typ av lokal som inte finns
i staden. Bidrag kan även beviljas till föreningar som inte har sin bas i Sundbyberg,
men där bedömningen är att föreningens verksamhet bidrar till ett brett
föreningsliv i staden och nya möjligheter till fritidsaktiviteter. Aktiviteterna ska då
genomföras i Sundbybergs stad och i huvudsak komma de boende i Sundbyberg
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till del.
•

Föreningen ska bidra till folkhälsan genom ett aktivt arbete mot
droger 1
Vid alla barn- och ungdomsaktiviteter ska nolltolerans mot droger gälla.

1

Med begreppet droger avses alkohol, narkotika, doping, tobak och läkemedel som missbrukas.
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Föreningen ska följa FN:s konventioner om barns rättigheter och
mänskliga rättigheter samt FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.

•

Årsredovisning, medlemsregister och organisationsnummer
Föreningen ska skicka in årsredovisning för föregående verksamhetsår:
verksamhetsberättelse, revisorsberättelse och ekonomisk redovisning (balans- och
resultatrapport) och årsmötesprotokoll. Medlemmar ska vara registrerade, betala
medlemsavgift och föreningen ska på begäran kunna uppvisa medlemslistor.
Föreningen ska ha ett organisationsnummer och ett bankgiro eller plusgirokonto
dit bidrag betalas ut.

•

Föreningen ska vara registrerad i stadens föreningsregister
Föreningar ska registrera sig via stadens hemsida. Informationen ska uppdateras
årligen så att det bl.a. finns aktuella kontaktuppgifter till föreningen.

•

Förändringar i verksamhet som beviljats bidrag ska meddelas
Om verksamhet som beviljats bidrag skjuts upp eller förändras avsevärt ska staden
omedelbart meddelas.

•

Om staden har en fordran på föreningen handläggs inte nya
ansökningar förrän skulden är reglerad

•

Förening ska på kommunens begäran lämna de upplysningar och
handlingar som behövs för uppföljning av beviljade bidrag

•

Partipolitiska eller ekonomiska föreningar kan inte ansöka om
föreningsbidrag

Krav i kultur och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs regler
för stöd till föreningslivet
Grundregeln för att en förening ska räknas som stödberättigad förening hos kultur- och
fritidsnämnden är att
•

Minst 50 procent av föreningens aktiva medlemmar ska vara boende i
Sundbybergs stad, eller

•

Att den största medlemsgruppen är boende i Sundbyberg 2.

Följande föreningar undantas från grundregeln efter en bedömning av kultur- och
fritidssektorn:
•

2

Föreningar som har ett avtal med nämnden om att bedriva en viss verksamhet.

Med detta menas om det bland de aktiva medlemmarna i en förening inte finns en majoritet boende i någon enskild
kommun, men där boende i Sundbyberg utgör den största andelen medlemmar.
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Funktionsrättsföreningar samt föreningar vars verksamhet primärt syftar till att
förebygga eller stötta grupper som lever i social utsatthet eller i utanförskap
undantas.

•

Föreningar där verksamheten förutsätter ett stort regionalt upptagningsområde av
medlemmar undantas från huvudregeln om följande två villkor uppfylls:
o

Verksamheten i huvudsak genomförs i Sundbybergs stad.

o

Verksamheten är av sådan angelägenhetsgrad att fler kommuner än
Sundbyberg är med och finansierar verksamheten.

•

Föreningar som har en tillfällig obalans och kan visa att de under de senaste tre
åren haft en majoritet av sina aktiva medlemmar boende i Sundbyberg.

Demokrativillkor
Utöver grundregeln med tillhörande undantag ställer kultur- och fritidsnämnden även krav
på att föreningen ska ha en demokratisk uppbyggnad och att dess verksamhet inte ska stå i
strid med samhällets grundläggande värderingar. Detta innebär att en förening inte kan
godkännas som en stödberättigad förening om den, eller någon av dess företrädare, inom
ramen för verksamheten:
1.

Utövar våld, tvång eller hot 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.

Studieförbund och religiösa samfund
För studieförbund och religiösa samfund gäller följande för att kunna betraktas som en
stödberättigad förening inom kultur- och fritidsnämnden:
•

Studieförbund kan inte hyra nämndens lokaler till reducerad kostnad för sin egen
kursverksamhet. De kan dock hyra nämndens lokaler till reducerad kostnad för sin
övriga verksamhet om en majoritet av deltagarna i den verksamheten är boende i
Sundbyberg. Vad gäller bidrag så kan studieförbund ansöka om bidrag utöver det
stöd som är riktat till studieförbund.

•

Religiösa samfund kan anses som en stödberättigad förening om deras verksamhet
i huvudsak genomförs i Sundbyberg. De kan då söka bidrag från nämnden och
hyra lokaler till reducerad taxa.
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Även för studieförbund och religiösa samfund gäller att verksamheten inte ska stå i strid
med samhällets grundläggande värderingar. Detta innebär att stöd till religiösa samfund
eller studieförbund inte kan ges om de inte uppfyller demokrativillkoren som anges under
demokrativillkor.

Föreningar som inte kan bli stödberättigad förening inom kultur och
fritidsnämnden
Följande organisationstyper kan inte bli en stödberättigad förening inom kultur- och
fritidsnämnden och har därmed inte rätt att hyra lokaler till reducerad kostnad eller
ansöka om bidrag:
•

Politiska partier

•

Ekonomiska föreningar

•

Stiftelser

•

Företagsföreningar

•

Riksförbund som är registrerade/har lokaler i Sundbyberg. Om de har en lokal
avdelning i Sundbyberg som uppfyller grundregeln kan dock den lokala
avdelningen bli en stödberättigad förening om de uppfyller kraven för en ideell
förening.

