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Riktlinjer för bidrag att arrangera en stadsdelsdag
Vad menas med en stadsdelsdag?

En stadsdelsdag är en offentlig folkfest där personer, föreningar,
institutioner, myndigheter och näringslivets aktörer samarbetar och
visar upp områdets positiva sidor, kompetens och engagemang. En
stadsdelsdag är ett öppet evenemang dit alla är välkomna.
Besökarna betalar inget inträde och i huvudsak ska aktiviteterna
vara gratis. En stadsdelsdag ska äga rum i Vårberg, Skärholmen,
Sätra eller Bredäng.
Villkor för att få bidrag
För att beviljas bidrag ska föreningen:
 Vara verksamma i Vårberg, Skärholmen, Sätra och/eller Bredäng.
 Föreningen ska vara ideell och fungera enligt demokratiska
principer. Samfund eller politiska partier kan inte beviljas bidrag.
 Alla som sympatiserar med föreningens syfte ska ha rätt till
medlemskap. Det ska stå i stadgarna. Föreningen får inte utesluta
någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Undantag kan
göras om det finns specifika skäl på grund av föreningens mål och
syfte. Detta måste då beskrivas i ansökan.
 Det ska finnas stadgar, en styrelse, ett organisationsnummer och ett
PG- eller BG-konto i föreningens namn.
 Föreningens stadgar, senaste årsmötesprotokoll och
kontaktuppgifter till styrelsen ska skickas in med ansökan.
 Ansvara för att programinnehållet inte kränker mänskliga
rättigheter eller ensidigt företräder en politisk inriktning eller
religiöst uttryck.
 Följa anvisningar i alla tillstånd och föreskrifter.
 Bjuda in förvaltningen i planeringsprocessen tillsammans med
arrangörens samarbetspartners. Förvaltningen ska delges slutlig
planering senast tre veckor före stadsdelsdagen.
 I god tid ska önskemål lämnas om hur förvaltningen ska delta på
stadsdelsdagen.
 När föreningen gör reklam för stadsdelsdagen ska det anges att
den arrangeras i samarbete med Skärholmens
stadsdelsförvaltning.
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Kriterier vid förvaltningens handläggning av ansökningar

Följande kriterier ska ligga till grund för förvaltningens
handläggning;
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graden av genomtänkta idéer och innehåll, exempelvis kring
aktiviteter, försäljning, artister, utställningar, inbjudna
sakkunniga
jämställt innehåll
innehållet ska nå breda målgrupper
andra aktörer som föreningen samarbetar med
tidigare erfarenhet av att arrangera evenemang
minsta antal funktionärer på stadsdelsdagen
plan för marknadsföring
vilken säkerhetsplanering finns, exempelvis kring olycksfall
eller ordningsstörning
annan finansiering

Om flera ideella föreningar ansöker om samma stadsdelsdag,
undersöker förvaltningen i första hand om de kan arrangera
tillsammans.
Redovisning och utbetalning av bidrag

Bidraget kan betalas ut i förskott. Skulle stadsdelsdagen ställas in på
grund av föreningens bristande förmåga att arrangera evenemanget,
är föreningen återbetalningsskyldig.
Efter stadsdelsdagen ska föreningen lämna in en aktivitetsrapport samt
en ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisningen ska kunna
styrkas med fakturor och kvitton. Rapporten ska lämnas in så snart
som möjligt efter stadsdelsdagen, dock senast den 15 december.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar inte för skatteredovisning,
deklarationsuppgifter eller arbetsgivaruppgifter när föreningen har
betalat ersättning till någon.
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