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Rutin samordning av förenings- och aktivitetsbidrag för medlemmarna 
i Skärholmens Fastighetsägare  

 
Bakgrund 
Önskemål finns från föreningens medlemmar att samordna de ansökningar som 
inkommer om förenings- och aktivitetsbidrag. I dagsläget hanteras frågor om medverkan 
och bidrag till olika arrangemang i huvudsak av respektive fastighetsägare.  

 
Medlemmarna upplever ibland att förfrågningsförfarandet satts i system för att ge så 
mycket bidrag som möjligt. Samma förfrågan kommer ofta till flera fastighetsägare. 
Resultatet blir att fastighetsägarens goda intention kanske inte alltid blir lyckad och 
gynnar de boende i området på bästa sätt. Samverkan tenderar att bli spretig när flera 
små projekt gynnas utan tydliga ramar eller mål.  
 
Det är viktigt att organisationer/föreningar stöder demokratiska värden både hur de är 
uppbyggda samt i deras verksamhet. Viktigt är också att eventuella bidrag används 
korrekt.    

 
Syfte 
Syftet är att samordna hanteringen av förfrågningarna och planeringen av aktiviteter för 
medlemmarna i Skärholmens Fastighetsägare. Genom en bättre planerad samverkan kan 
fastighetsägarna få ut mer av förenings- och aktivitetsbidragen. Tex kan det bli lättare att 
ställa krav på en förening i form av motprestation såsom tex nattvandring, skräp-
plockning eller exponering av företagets logga. Såväl fastighetsägare som samhället i stort 
gynnas om det finns en tydlig koppling mellan trygghetsskapande åtgärder och 
ekonomiskt bidrag.  
 
 
Förslag till rutin 
Skärholmens Fastighetsägare är ett uppsamlande och sammankallande organ för de 
förenings- och aktivitetsbidrag som söks av organisationer och föreningar.  

 
Föreningar eller organisationer som önskar bidrag ansöker via Skärholmens 
fastighetsägare enligt bilagt förfrågningsunderlag. Skafast bjuder in en arbetsgrupp till 
möte för samråd och beslut av inkomna förslag. Arbetsgruppens sammansättning kan 
variera men består av berörda fastighetsägare utifrån gemensamma intressen eller 
geografisk lokalisering. Arbetsgruppen träffas ca två gånger per år eller utifrån ett 
aktuellt arrangemang. 

 
Arbetsgruppen kan också föreslå föreningar/organisationer aktiviteter som gagnar de 
boende och som följer uppsatta verksamhetsmål, exempelvis aktiviteter för barn och 
unga under sommarlov.  

 
För återkommande aktiviteter kan arbetsgruppen redan vid årets början sätta upp ramar 
och mål för vilka aktiviteter som ska genomföras och vilka aktörer som är lämpliga att 
ingå samarbete med. 


