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Social- och 
arbetsmarknadsnämndens 
riktlinjer för stöd till föreningslivet  

Inledning 
Social- och arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet utgår 

från Sundbybergs stads övergripande regler, som gäller från och med den 1 

augusti 2016. I reglerna redogörs för syftet med stöd till föreningslivet, stadens 

olika former av stöd, samt de generella krav som staden ställer på de föreningar 

som ansöker om bidrag.  

Dessa riktlinjer gäller från och med den 1 januari 2017. 

Nämndens ansvarsområde 
Enligt stadens regler för stöd till föreningslivet kan social- och 

arbetsmarknadsnämnden ge stöd till föreningar i form av verksamhetsbidrag, 

projektbidrag och lovbidrag. 

De föreningar som kan få bidrag av social- och arbetsmarknadsnämnden är 

verksamma inom nämndens ansvarsområde. Det innebär att verksamheten har 

som syfte att förbättra förutsättningarna för en eller flera av följande målgrupper:  

 barn och ungdomar som lever i en social utsatthet 

 personer med funktionsnedsättning 
 personer med missbruk eller beroende  
 personer som är bostadslösa  
 personer som lever i utanförskap på grund av till exempel arbetslöshet 

eller bristande språkkunskaper 
 personer som är utsatta för våld eller andra former av brott 

 

Föreningens verksamhet kan vara förebyggande eller riktad till grupper och 

individer med ett tydligt behov av stöd.  
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Föreningens verksamhet ska utgöra ett komplement till de verksamheter som 

nämnden bedriver eller tillhandahåller. Därigenom skapas möjligheter för fler 

kontakter med de medborgare som berörs av det förebyggande arbetet eller som 

är i behov av något slags stöd. Med flera olika aktörer ökar också den enskildes 

möjligheter att välja hur den vill hantera sin situation.  

Nämndens krav på verksamheten 
De föreningar som får stöd blir viktiga samverkansparter i ett sammanhang som 

består av både professionella och lagstyrda verksamheter och verksamheter inom 

föreningslivet. Med detta följer krav från nämnden på att det i föreningen finns 

nödvändig kunskap om nämndens arbete och förståelse för hur föreningens 

verksamhet förhåller sig till de insatser som görs av andra aktörer.  

En ideell förening är inte på samma sätt som en kommunal verksamet styrd av 

lagar kring t.ex. sekretess, anmälningsplikt eller skyldighet att arbeta 

förebyggande mot allvarliga missförhållanden i den egna verksamheten. Social- 

och arbetsmarknadsnämnden förutsätter dock att de föreningar som får stöd 

bedriver ett internt arbete kring hur man hanterar känsliga personuppgifter, hur 

man agerar när man får kännedom om barn som riskerar att fara illa, samt ett 

medvetet och strukturerat arbete för att förebygga missförhållanden i 

föreningens verksamhet, framför allt då det berör barn och ungdomar.  

I ansökan ska föreningen redogöra för hur den avser att arbeta för att uppfylla de 

krav på god kvalitet som framgår av stadens regler och nämndens riktlinjer. 

Föreningar som ansöker om verksamhetsbidrag till lokalkostnader ska upprätta 

en skriftlig plan för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), som bifogas till 

ansökan.  

Ansökan och beslut 
Ansökan om verksamhetsbidrag görs via e-post till 

socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se eller med post till 

Sundbybergs stad, Social- och arbetsmarknadsnämnden, 172 92  SUNDBYBERG.  

Ansökan tillsammans med bilagor ska ha inkommit senast den 30 november, 

avseende följande verksamhetsår. Om en förening har sökt andra bidrag, ska 

detta redovisas i ansökan. Om någon annan nämnd inom Sundbybergs stad har 

fattat beslut om att bevilja föreningen bidrag för samma period som ansökan 

gäller, kan det utgöra skäl för social- och arbetsmarknadsnämnden att avslå 

ansökan. 

Beslutet fattas därefter av nämnden senast under februari månad, det år som 

ansökan gäller. Om det finns särskilda skäl kan ansökan behandlas vid en annan 

tidpunkt under året.  

mailto:socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se
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Eventuella ansökningar om projektbidrag eller lovbidrag hanteras av nämnden 

när de inkommer. 

Uppföljning 
Den redovisning som föreningen ska göra enligt stadens regler för stöd till 

föreningslivet, ska vara anpassad utifrån verksamhetens utformning, målgrupp 

och syften. Så långt det är möjligt, ska föreningen redovisa antal deltagare 

fördelat på män och kvinnor. Den ekonomiska redovisningen ska följa posterna i 

den budget som låg till grund för beslutet om bidrag. 

Redovisning av verksamhet utifrån tidigare beviljat bidrag krävs för att nämnden 

ska kunna fatta beslut om nya bidrag till föreningen. I de fall föreningen inte har 

skickat in en redovisning av tidigare bidrag kan föreningen bli 

återbetalningsskyldig.  

Med utgångspunkt från de förutsättningar som utgörs av ansökan och beslut om 

föreningsbidrag, kan social- och arbetsmarknadsnämnden på eget initiativ 

besluta om insatser för att följa upp hur föreningen använder det beviljade stödet. 
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