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Ideella föreningar och stiftelser

Statsbidrag enligt förordning 2018:118 om statsbidrag till
ideella föreningar och stiftelser för att minska och
motverka segregation
Syftet med bidraget är att ge stöd till civilsamhället för långsiktiga åtgärder som
bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå.

VEM SOM KAN SÖKA
Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga
eller kommunala och som har bedrivit verksamhet i Sverige utan vinstsyfte under
minst två år. De ska också ha en lokal förankring i det område där verksamheten
ska bedrivas samt i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering.
De ideella föreningar som söker eller samverkar kring åtgärderna ska också vara
självständiga och demokratiskt uppbyggda med frivilligt medlemskap i såväl i
organisationen som dess medlemsföreningar.

INRIKTNING FÖR BIDRAGET
Bidrag får lämnas för åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor
i områden med socioekonomiska utmaningar, och bidrar till ökad jämlikhet.
Åtgärderna ska vara inriktade på utbildning, arbete, demokratisk delaktighet,
jämställdhet, boendemiljö eller trygghet och att förebygga brott. När det är särskilt
motiverat får bidrag även lämnas för åtgärder med annan inriktning som bedöms
uppfylla syftet med förordningen.
Observera att bidrag endast får lämnas till åtgärder som genomförs i samarbete
med andra ideella föreningar eller stiftelser som uppfyller samma krav som den
organisation som får söka om bidraget.
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VAD BIDRAG INTE KAN GES TILL
Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt får inte lämnas.
Bidrag får inte heller lämnas till en ideell förening eller stiftelse som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller är i likvidation
eller försatt i konkurs.
Ansökan får även avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma
verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

PRIORITERINGAR
Vid fördelningen av statsbidrag ska Delegationen mot segregation
• prioritera ansökningar från organisationer som kan visa upp ett stöd för
ansökan från en kommun, och
• beakta ett helhetsperspektiv för arbetet med att minska och motverka
segregation.

VAD ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA
Ansökan ska innehålla
• sökandens stadgar eller stiftelseförordnande,
• handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda
organisationen eller stiftelsen,
• årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av
räkenskaper, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för närmast
föregående räkenskapsår,
• en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för
arbetet, vilka organisationer sökanden samarbetar med och uppgift om
kostnaderna för arbetet, och
• uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat statsbidrag av
liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.
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