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Deadline för ansökan: 26 sept 2021  
 
Beslut lämnas: till samtliga sökande den 15 okt 2021 och utbetalning sker v.43 
 
Länk till ansökan: https://podio.com/webforms/26599623/2019183  

SÖK BIDRAG TILL STÖDVERKSAMHET FÖR SOCIALT 

SÄRSKILT UTSATTA 
 

Om bidraget 

Sedan coronakrisen började har KFUM Sverige arbetat för att öka det ekonomiska 
stödet till våra föreningar för att klara nödvändiga omställningar till följd av corona.  

Nu har KFUM Sverige säkrat ytterligare medel för att stötta våra föreningars viktiga 
arbete. Bidraget ska användas för att hjälpa och stödja samhällets allra mest utsatta, 
dvs personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät*, såsom: 

• barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet 
• barn och vuxna med intellektuella och fysiska funktionsskillnader  
• barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller vars vardag påverkas 

av kriminalitet 

*Arbetar er förening ej med någon av dessa målgrupper, kan ni eventuellt ansöka om 
andra aktuella bidrag från KFUM Sverige, såsom omgång 2 av bidraget för 
stödverksamhet till barn och unga utsatta till följd av covid-19 (sista ansökningsdag 26 
september). Läs mer om andra aktuella bidrag från KFUM Sverige här. 

Det här kan bidraget användas till 

Bidraget ska användas för att förstärka sökande föreningars befintliga verksamhet och 
därigenom möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest 
utsatta under coronapandemin.  

Bidraget kan användas bland annat till personal-, administration- och 
verksamhetskostnader inklusive kostnader för material, utrustning, lokalhyra och 
transporter. Bidraget kan också användas till att täcka kostnader för friplatser, 
subventionerade medlemskap och kostnadsfria aktiviteter för deltagare som annars ej 
hade kunnat delta i fritidsaktiviteter på grund av ekonomisk utsatthet. 

Bidraget kan användas till kostnader för redan genomförda insatser från och med den 
1 januari 2021, samt till insatser fram till och med den 31 december 2021.  
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Vem kan söka 

Alla KFUM-föreningar som inte har ansökt om omgång 2 av bidraget för 
stödverksamhet till barn och unga utsatta till följd av covid-19 (sista ansökningsdag 26 
september) kan ansöka om detta bidrag.  

Har er förening redan lämnat in en ansökan till omgång 2 av bidraget till barn och unga 
men vill i stället ansöka om detta bidrag, hör av er till ida.wahlstrom@kfum.se. 

Villkor för ansökan 

• Sökande föreningar ska vara registrerade medlemmar i KFUM Sverige och ska ha 
lämnat in medlemsrapport för föregående år. 

• Bidraget ska användas för att hjälpa och stödja samhällets allra mest utsatta, 
dvs. personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät, såsom barn 
och unga som lever i socioekonomisk utsatthet, barn och vuxna med 
intellektuella och fysiska funktionsskillnader samt barn och unga som riskerar 
att hamna i kriminalitet eller vars vardag påverkas av kriminalitet. 

• Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en 
kommun eller för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna 
organisationen.  

• Bidragsmottagaren får samordna insatser inom organisationen så att medel 
kommer både lokala och regionala verksamheter till del. Därmed kan även 
KFUM-regioner som arbetar med stödverksamhet till socialt särskilt utsatta 
ansöka om bidraget. 

• Bidraget kan täcka kostnader för verksamhet under hela år 2021. Det går därför bra 
att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under året från den 1 
januari.  

• Högsta möjliga belopp att söka per förening är 500 000 kr.  

Bedömningskriterier 

• Företräde ges till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att 
uppfylla syftet hjälpa och stödja samhällets allra mest utsatta. 

• Effektivitet och kvalitet på verksamheten: det viktigaste är inte att enbart nå 
eller beröra så många individer som möjligt, utan en kombination av att arbeta 
effektivt med hög kvalitet gentemot målgruppen. 

• Kapacitet: medlemsföreningens möjlighet att genomföra verksamheten (för 
kommande verksamhet). 

• Spridning: geografisk, verksamhetsmässig, samt mellan medlemsföreningar. 
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Kan man överklaga beslut? 

Självklart får man överklaga beslut. Om du har frågor rörande fattade beslut, ta 
kontakt med KFUM Sveriges kansli. Detaljer kring andras beviljade/icke beviljade 
ansökningar kommer ej att ges ut.  

Redovisning av beviljade medel  

Redovisning och rapportering hur beviljade medel har använts är en viktig del. 
Medlemsföreningar som beviljats medel kommer ta del av datum som gäller för 
slutrapportering samt rapporteringsmallar att fylla i. Detta för att KFUM Sverige i sin 
tur ska kunna sammanställa en samlad rapport gentemot bidragsgivaren. 

Frågor 

Har ni frågor om bidraget, hör av er till Ida Wahlström, verksamhetsutvecklare inom 
föreningsstöd på KFUM Sverige, på ida.wahlstrom@kfum.se eller 073-661 22 80. 

 

 

Stockholm 2021-09-06 
 
 
Alexander Clemenson 
Generalsekreterare 
KFUM Sverige 
 
 
 


