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Kriterier för föreningsstöd för att öka valdeltagandet 2018  

Valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige äger rum vart fjärde år. I år äger valet 
rum den 9 september. Röstberättigade medborgare har då möjlighet att påverka Sveriges, 
kommunens och landstingets utveckling. Södertälje kommun vill att så många som möjligt 
utnyttjar sin demokratiska rättighet att rösta. Södertälje kommun har inrättat ett särskilt 
föreningsstöd för att öka valdeltagandet 2018. Syftet med bidraget är att sprida information om 
vikten av att utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta. Föreningar och studieförbund som 
finns registrerade i Södertälje kommuns föreningsregister kan söka. De föreningar och 
studieförbund som ansöker om bidraget måste vara partipolitisk obundna.  

Bidraget får användas till följande;  

• Informationsspridning om valet 2018  
• Motivera personer att rösta 
• Genomföra aktiviteter/skapa samhällsengagemang som ökar intresset att rösta    

 

Ansökan ska innehålla följande;  

• En kort beskrivning om er förening/studieförbund 
• En beskrivning av hur vi vill jobba för att höja valdeltagandet i Södertälje.  
• En beskrivning av vilka grupper vi vill nå och på vilket sätt. 
• En aktivitets- och tidplan.  
• En beskrivning hur aktiviteterna ska genomföras och vem som genomför 

aktiviteterna samt en budget. 
• En plan för hur projektet ska följas upp och redovisas. 

 

Demokratiberedningens prioriteringar;  

• Särskilt prioriterade grupper är ungdomar och människor som inte tidigare har röstat.  
• Föreningar/studieförbund som inte beviljats liknande bidrag tidigare prioriteras.  
• Demokratiberedningen ser gärna att flera föreningar/studieförbund samverkar i en 

gemensam ansökan.  
• Demokratiberedningen prioriterar bidrag till föreningar/studieförbund som kan nå 

många människor i Södertälje.  
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Det totala beloppet kommer att fördelas på flera ansökningar. Det innebär att 
förening/studieförbund inte kan beviljas hela bidragssumman på 300 000 kronor.  

Demokratiberedningens ansvariga tjänsteperson bereder ansökningarna därefter beslutar 
Demokratiberedningen om vilka ansökningar som beviljas bidraget. Bidraget kommer att 
betalas ut som ett arrangemangs- och projektbidrag genom kultur- och fritidskontoret efter 
beslut av Demokratiberedningen.  

 

De föreningar/studieförbund som får bidraget är skyldiga att lämna in en skriftlig uppföljning 
senast den 30 september 2018 av projektet för att kultur- och fritidskontoret ska kunna bedöma 
att bidraget använts till avsett ändamål. Föreningar/studieförbund som använt bidraget på 
felaktigt sätt kan komma att bli återbetalningsskyldiga.  
Ansökan fylls i via följande länk 
http://31.216.225.113/EService/EServiceStart.aspx?id=a585a14b-7fa0-445e-a5b3-f8dde0cf3dfd 
 
Ansökan ska vara Södertälje kommun tillhanda senast den 2 mars. Beslut om vilka ansökningar 
som beviljas stöd fattas av Demokratiberedningen den 15:e mars.  
 
Kontaktpersoner 
 
Susanne Bergström, föreningskonsulent, 0852301094.  
  
Elisabet Sjöqvist, föreningskonsulent, 0852302446.  
 
Mejladress: forening@sodertalje.se  
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