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Dokumentet ersätter: Riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämnden (SN 2012:91) 

Dokumentansvarig är: Socialförvaltningen 

För revidering av dokumentet ansvarar: Socialförvaltningen 

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Socialförvaltningen 

Relaterade dokument:  Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun (KOF/2020:27) och All-

männa riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun. (KOF/2020:33) 



 

 

Inledning 

I Botkyrka kommun kan kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med fastställda 

bidragsregler och riktlinjer för föreningsbidrag, bevilja bidrag till föreningar 

som bedriver ideell verksamhet i Botkyrka kommun. Socialnämnden i Bot-

kyrka kommun kan, i enlighet med samma bidragsregler och riktlinjer för före-

ningsbidrag, bevilja bidrag till föreningar som specifikt bedriver social verk-

samhet. Syftet med socialnämndens föreningsbidrag är att stärka och stödja 

social verksamhet i Botkyrka kommun varpå de föreningar som kan beviljas 

föreningsbidrag ska bedriva en verksamhet som kan avlasta eller komplettera 

de insatser som ligger inom socialnämndens ansvarsområde. Socialnämndens 

önskan och syfte med föreningsbidraget är att inspirera till förnyelse och ut-

veckling av den sociala verksamheten i Botkyrka kommun samt att stärka och 

utveckla samverkan mellan offentliga och ideella verksamheter.  

 

Allmänna villkor 

De allmänna villkoren för socialnämndens bidragsgivning är avstämda mot de 

allmänna riktlinjerna för föreningsbidrag samt bidragsregler som gäller för 

Botkyrka kommun. För att en förening ska kunna söka föreningsbidrag hos so-

cialnämnden ska föreningen bland annat: 

 

• Ha antagit stadgar och ha en vald styrelse. 

• Utan förbehåll följa och leva upp till vad som regleras i svensk författ-

ningssamling, FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna och 

FN:s barnkonvention.   

• Ha ett bank- eller plusgiro till vilket bidraget kan betalas ut.  

• Ha minst tio medlemmar. Som medlem räknas den som har betalat för-

eningens fastställda medlemsavgift för senast avslutat verksamhetsår. 

• Ha till huvudsakliga syfte att främja allmännyttiga ändamål. 

• Bedriva en verksamhet som är riktad till medborgare i Botkyrka kom-

mun.  

• Vara alkohol- och drogfri, endast sådan förening kan beviljas bidrag.  

• Ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter.  

• Vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och demo-

kratisk värdegrund. Detta innebär bland annat att föreningen ska vara 

öppen för alla som önskar stödja dess ändamål och syfte samt att före-

ningen ska arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.  

• Sträva efter en jämn maktfördelning och ett jämnt inflytande i organi-

sationen och över dess verksamhet oberoende av kön, etnicitet, ålder, 

funktionsnedsättning eller annan av de sju diskrimineringsgrunderna.  

• Ta del av och i sin verksamhet efterfölja Botkyrka kommuns värde-

grundspolicy, policy om diskriminering och demokrati och policy om 

barnets bästa.  

 



 

 

Särskilt för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska erbjuda drogfria barn- och 

ungdomsaktiviteter och tydligt ta avstånd från droger. Drogfria barn- och  

ungdomsaktiviteter är fria från tobak, alkohol, narkotika och doping. 

Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska bedrivas i 

enlighet med FN: s barnkonvention. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonvent-

ionen lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter. Föreningar som kan beviljas bidrag från socialnämnden ska vara 

införstådda med och instämma med Botkyrka kommuns värdegrund och anta-

gande om barnets perspektiv och barnets bästa.  

Botkyrka kommun arbetar aktivt med likabehandlingsarbete som handlar om 

barns mänskliga rättigheter och att förverkliga FN:s barnkonvention i det fak-

tiska arbetet. Likabehandlingsarbetet regleras i lagen genom diskrimineringsla-

gen samt 6 kap. skollagen (SFS 2010:800).  

Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar arbetar bland annat 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. 

 

Särskilt om demokrati och diskriminering 

Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt de demokratiska samhällets 

principer och arbete mot diskriminering. Socialnämnden strävar efter att mot-

verka kränkningar och diskriminering och socialnämnden förväntar sig det-

samma av de föreningar som söker föreningsbidrag för sin verksamhet.  

 

Bland annat ska den förening och verksamhet som vill ansöka om bidrag från 

socialnämnden ha kunskap om och arbeta för att motverka diskriminering uti-

från de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, et-

nisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. Föreningen ska också instämma med Botkyrka 

kommuns strategi om ett jämlikt Botkyrka, om Botkyrka kommuns arbete för 

likabehandling, och Botkyrkas kommuns värdegrund. Grundläggande värde-

ringar som värdegrunden i Botkyrka kommun baseras på är att mångfald är 

norm och att alla människor är värdefulla. Botkyrka kommun tror på öppenhet 

och transparens.  

 

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. 

 

Vilken verksamhet kan beviljas föreningsbidrag från socialnämnden?  

Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för ett brett utbud av ideellt 

socialt arbete som avlastar och är ett komplement till de insatser som ligger 

inom socialnämndens ansvarsområde. Med föreningar avses här främst ideella 

föreningar. Den frivilliga sociala verksamheten ska utgöra grunden i förening-

ens arbete som ska rikta sig till målgrupper inom socialnämndens område. Ex-

empel på verksamhet kan vara förebyggande arbete mot missbruk, våld och 

kriminalitet. 

 

Begränsningar 

• Bidraget är i första hand ett stöd till den faktiska verksamheten varpå 

bidrag inte beviljas för enbart löne- och lokalkostnader eller administ-

ration. 

• Bidrag ges inte till verksamhet för vilken en förening kan söka gene-

rella och riktade förenings- och/eller projektbidrag från exempelvis So-

cialstyrelsen, Länsstyrelsen eller från andra nämnder i Botkyrka kom-

mun. 

• Som utgångspunkt ges ej bidrag till verksamheter med vilken Botkyrka 

kommun har annat avtal eller samarbete, exempelvis IOP (idéburet of-

fentligt partnerskap).  

• Bidrag ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av 

våra andra bidrag. 

• Bidrag ges ej i första hand till jämförbar verksamhet eller insats som 

socialnämnden själv bedriver.  

 

 

Ansökan 

När en förening ansöker om föreningsbidrag så ska den följa socialförvalt-

ningen rutin och se till att förvaltningen får in rätt handlingar. Ansökan ska 

vara komplett och inlämnad i rätt tid och underskriven av behörig firmateck-

nare.  

 

Ansökan om föreningsbidrag görs vid utsatt datum. Ansökan om föreningsbi-

drag ska göras av föreningens ordinarie styrelse eller av styrelsen utsedd per-

son.  

 
Ansökningstid och instruktioner 

Ansökan för påföljande år lämnas senast 1 oktober. Kompletteringar ska vara 

inne senast 20 oktober. 

 



 

Socialförvaltningens stöd- och utvecklingsenhet handlägger ansökan. 

Information och ansökningsblankett finns på kommunens hemsida: 

http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/socialtengagerad/socialaforeningar 

 

 
Handlingar 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas och de ska vara godkända av före-

ningens senaste årsmöte. Dessa är:  

• Årsmötesprotokoll  

• Verksamhetsberättelse 

• Ekonomisk berättelse 

• Revisionsberättelse  

• Redogörelse av hur tidigare bidrag har använts 

 

I dessa handlingar ska det tydligt framgå vilket belopp medlemsavgifter ligger 

på samt bidrag som föreningen har mottagit av bidragsgivare såsom kommun, 

kommunala bolag, företag, region och/eller staten.  

 

Föreningarna är skyldiga att på begäran kunna uppvisa undertecknade original 

av årsmötesprotokoll, revisionsberättelse och övriga handlingar. 

 
Medlemsregister 

I samband med ansökan om föreningsbidrag ska föreningen uppdatera uppgif-

ter om de betalande medlemmarnas:  

• Namn 

• Ålder 

• Kön 

• Ort 
 

Redovisning (uppföljning) 

Socialnämnden genomför 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 redovis-

ning ska även ingå hur föreningen och dess aktiviteter möter demokratikriteri-

erna. Inom 14 dagar ska föreningen tillhandahålla efterfrågade handlingar. 

 

Om bidragsreglerna inte följs 

Om kommunens uppföljning visar att föreningen inte följer bidragsreglerna 

kan socialnämnden kräva tillbaka redan utbetalt bidrag, alternativt avvakta 

med utbetalning av beviljat bidrag.  

 

En förening som avsiktligen uppger felaktiga uppgifter kan nekas bidrag. 



 

 

 

Beslut  

Beslut om bidrag fattas av socialnämnden. Bidrag beviljas efter bedömning av 

behovet av verksamheten i relation till de ekonomiska förutsättningar som 

finns i socialnämndens budget. En bedömning av hur verksamheten komplette-

rar socialnämndens verksamhet samt hur föreningen använt tidigare bidrag och 

resultatet av detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


