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Nya allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun 
(KOF/2020:33)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att: 
1. Kommunfullmäktige antar nya Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka 

kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att i fortsättningen 

besluta om Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun.
3. De nya riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 augusti 2020.

Sammanfattning

Som svar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag (KOF/2019:143) att revidera 
Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen nya Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun.

Handlingarna för de allmänna riktlinjerna var tidigare inkluderat i styrdokumentet 
Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår att de allmänna riktlinjerna särskiljs från bidragsreglerna 
(KOF/2020:27). Det effektiviserar arbetet och gör det enklare att följa upp och stötta 
föreningslivet. 

Uppdaterade allmänna riktlinjer ersätter tillsammans med nya bidragsregler beslut från 
2016 (KOF/2015:91). 
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Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ger årligen bidrag till föreningar i Botkyrka kommun. Som 
svar på uppdrag från kultur- och fritidsnämnden utförde kultur- och fritidsförvaltningen 
en revidering av det bidragsreglemente som beslutades 2016. Med utgångspunkt i revi-
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deringen har nya styrdokument tagits fram. De allmänna riktlinjerna och bidragsregler-
na, som tidigare var inkluderat i bidragsreglementet, blir två styrdokument. Förslaget att 
särskilja dessa bygger på målet är att effektivisera arbetet och förenkla uppföljning och 
stöd till föreningslivet.  

De nya allmänna riktlinjerna ska medföra en tydlighet och klarspråk mot Botkyrkas 
föreningsliv. Den ska skapa förutsättning för en rättvis fördelning av föreningsbidragen. 

Nya Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun 
Nedan redovisas huvudsakliga förändringar i kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
till nya allmänna villkor. Det fullständiga förslaget redovisas i bilaga 1:  

• De allmänna riktlinjerna och bidragsreglerna har blivit två särskilda handlingar. 

• Språket har granskats och uppdaterats. Förvaltningen har utformat ett överskådligt 
och enhetligt språkbruk och disposition för att möta den breda målgruppen som 
utgör Botkyrkas föreningsliv. Formen för bidragskategorierna har utvecklats för 
att förenkla både föreningarnas arbete och handläggning hos kultur- och fritids-
förvaltningen.  

• Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över hur vi arbetar med demokrati och 
uppföljning av det. De allmänna riktlinjerna inkluderar ett avsnitt dedikerat till 
föreningarnas demokratiska ansvar. Förvaltningen har tagit hänsyn till rekom-
mendationerna från demokrativillkorsutredningen.  

• Förvaltningen föreslår en förflyttning av mandat för att bevilja dispens. Det hante-
ras direkt hos kultur- och fritidsförvaltningen i samband med ansökan. Tidigare 
behövde samtlig dispens beviljas av nämnd vilket förlänger beslutsprocesser. 

• För uppföljning föreslår förvaltningen en deadline för tillhandahållandet av hand-
lingar på 14 dagar. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Bedömningen är att förvaltningens handläggning effektiviseras. Därmed kan tiden för-
läggas på uppföljning, stöd och utökad föreningskontakt.  

 

Anja Dahlstedt   Linus Söderling  

Kultur- och fritidsdirektör  Verksamhetschef 
    Bad, Idrott och Motion 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun 

_________ 
Expedieras till 
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Föreningar i Botkyrka kommun 
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Allmänna villkor
Kultur- och fritidsnämnden stöttar föreningar i Botkyrka kommun med föreningsbidrag. De 
föreningar som kan söka bidrag är:
 föreningar med verksamhet för, barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning1 

och/eller seniorer 65+.
 konstnärliga föreningar.

För att din förening ska kunna söka bidrag så krävs att den uppfyller våra allmänna villkor: 
 Föreningen ska vara registrerad i och utföra sin verksamhet i Botkyrka kommun. 
 Minst 51% av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Botkyrka kommun. Föreningen 

kan beviljas dispens i samband med ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen.
 Föreningen ska ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter.
 Föreningen ska ha minst tio medlemmar. Som medlem räknas den som har betalat 

föreningens fastställda medlemsavgift för senast avslutat verksamhetsår.
 Idrottsföreningar ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet. Föreningen kan beviljas 

dispens i samband med ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen.
 Föreningen ska ha ett aktuellt bank- eller plusgiro. Bidrag betalas bara ut till föreningens 

bank- eller plusgiro.
 Endast alkohol- och drogfri föreningsverksamhet kan få bidrag. Föreningar med barn- 

och ungdomsverksamhet ska erbjuda drogfria aktiviteter och tydligt ta avstånd från 
droger, tobak, alkohol, narkotika och doping.

Demokrati
Föreningen ska fungera enligt demokratiska principer:
 Föreningen ska ha en vald styrelse och demokratiska stadgar.
 Föreningen ska vara öppen för alla samt arbeta för att motverka diskriminering.2
 Föreningen ska sträva efter en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen 

oavsett kön.
 Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar arbetar utifrån att:

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 Barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn.
 Alla barn har rätt till liv och fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social 

utveckling.
 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Föreningen ska inte inom ramen för verksamheten bryta mot:
 Principen om alla människors lika värde – föreningen ska därför inte rättfärdiga, 

uppmana eller utöva diskriminering.
 Människors grundläggande fri- och rättigheter – föreningen ska därför inte rättfärdiga, 

uppmana eller utöva våld, tvång och hot.

1 Funktionsnedsättning är en diagnosticerad nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga.
2 De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.
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Avgränsningar – Bidragsberättigad föreningsverksamhet
För att din verksamhet ska vara bidragsberättigad krävs att den utförs i enlighet med till 
kultur- och fritidsnämndens avgränsningar.

Förening med verksamhet i flera kommuner
Föreningar med verksamhet i flera kommuner ska informera om detta. Föreningen kan 
beviljas dispens i samband med ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen. 

Studiecirkelverksamhet
Kultur- och fritidsnämnden ger inte bidrag till studiecirkelverksamhet. Stöd för studiecirklar 
kan föreningen söka hos de studieförbund som är verksamma i Botkyrka kommun.

Religiös verksamhet
Religiösa föreningar får söka bidrag för den verksamhet som inte är religiös. Religiös 
verksamhet är inte bidragsberättigad – till exempel bön, mässor, gudstjänster och ceremonier. 
Religiös undervisning som exempelvis konfirmationsundervisning och högläsning ur religiösa 
skrifter är inte heller bidragsberättigad. 

Social verksamhet
Föreningar vars verksamhet avlastar och är ett komplement till insatser inom socialnämndens 
ansvarsområde söker sina bidrag från socialnämnden. Exempel på sådan verksamhet kan vara 
förebyggande arbete mot missbruk, våld och kriminalitet.

Samarrangemang
Bidrag för en och samma verksamhet kan endast beviljas en gång och kan bara sökas av den 
förening som genomfört verksamheten. Vid samarbeten kan endast en av föreningarna söka 
bidrag.
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Ansökan
När din förening ansöker om föreningsbidrag så ska den följa vår rutin och se till att vi får in 
rätt handlingar.

Årshandlingar
På begäran av kommunen ska föreningen skicka in handlingar från senaste årsmötet. Dessa är: 
 Årsmötesprotokoll 
 Verksamhetsberättelse
 Ekonomisk berättelse
 Revisionsberättelse 

I dessa handlingar ska det tydligt framgå vilket belopp medlemsavgifter ligger på samt bidrag 
ni har mottagit av bidragsgivare såsom kommun, kommunala bolag, företag, region och/eller 
staten. 

Medlemsregister
I samband med ansökan om föreningsbidrag ska föreningen uppdatera uppgifter om de 
betalande medlemmarnas: 
 Namn
 Ålder
 Kön
 Ort

Bidragsansökan
Ansökan om föreningsbidrag görs vid utsatt datum för respektive bidrag. Ansökan om 
föreningsbidrag ska göras av föreningens ordinarie styrelse eller av styrelsen utsedd person. 

Redovisning (uppföljning)
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen uppföljningar av hur föreningsbidragen 
används. Föreningar som får bidrag är skyldiga att visa upp sin bokföring, protokoll, 
medlemsregister, deltagarbesök och övriga handlingar för kommunen eller dess utsedda 
granskare om kommunen efterfrågar detta. I föreningens redovisning ska även ingå hur 
föreningen och dess aktiviteter möter demokratikriterierna. Inom 14 dagar ska föreningen 
tillhandahålla efterfrågade handlingar.

Medlemsstatistik

ÅrshandlingarRedovisning

Ansökan

Registrera i Botkyrkas föreningsregister
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Om bidragsreglerna inte följs
Om kommunens uppföljning visar att föreningen inte följer bidragsreglerna kan kultur- och 
fritidsnämnden kräva tillbaka redan utbetalt bidrag, alternativt avvakta med utbetalning av 
beviljat bidrag. 

En förening som avsiktligen uppger felaktiga uppgifter kan nekas bidrag.
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