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Rutiner för kommunalt föreningsbidrag –
Socialnämndens verksamhetsområde

Fastställt av kommunfullmäktige 1998-11-26, § 258

Allmänt

Kommunalt bidrag enligt dessa regler kan utgå till lokal förening med säte och verksamhet i
kommunen.

Bidrag enligt dessa regler utgår till lokalavdelningen med minst 20 medlemmar. Som medlem
räknas den som under närmast föregående år varit registrerad som medlem och som erlagt
fastställd medlemsavgift.

Organisationen skall i vederbörlig ordning ha:
 antagna och godkända stadgar
 ordnad ekonomisk förvaltning
 styrelse och revisorer
 stadigvarande verksamhet
 eget post eller bankgiro

Bidragsformer
Kommunalt bidrag utgår som

1. Grundbidrag
2. Verksamhetsbidrag
3. Lokalbidrag
4. Bidrag till särskilda insatser

Grundbidrag, verksamhetsbidrag och lokalbidrag skall liksom tidigare vara generella för de
organisationer som Socialnämnden har att ge bidrag till, utan krav på ”att medverka i den
konkretiserade vårdkedjan, d.v.s. deltaga i samverkan med exempelvis öppenvårdsteam”
För projektbidrag eller särskilda bidrag som finns får krav ställas om viss prestation
exempelvis ”att medverka i den konkretiserade vårdkedjan, d.v.s. deltaga i samverkan med
exempelvis öppenvårdsteam”

Bidragskonstruktioner

Grundbidrag
utgår med belopp, som varje år fastställs av den bidragsgivande nämnden med hänsyn taget
till av kommunfullmäktige anvisade ramar för föreningsverksamhet.
Bidraget utgår i huvudsak som ett administrativt bidrag. Bidragsbeloppet utgår för varje
tvåhundratal medlemmar som redovisas på angivet sätt.

Antal medlemmar Antal grundbelopp
020-200 1
201-400 2
401-600 3
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Antal medlemmar Antal grundbelopp
601-800 4
801-< 5

För 1998 utgör grundbeloppet 580 kronor.

Verksamhetsbidrag
utgår med belopp, som varje år fastställs av den bidragsgivande nämnden med hänsyn taget
till av kommunfullmäktige anvisade ramar för föreningsverksamhet.

Ett visst bidragsbelopp utgår per redovisad medlem och år.

För år 1998 utgör verksamhetsbidraget 22 kr per medlem och år.

Lokalbidrag
kan utgå efter särskild prövning till förening, som av särskild anledning ej kan utnyttja av
kommunen tillhandahållna lokaler.

Den bidragsgivande nämnden kan som villkor för bidrag besluta att endast viss del av
lokalkostnaderna ska vara bidragsgrundade.

Bidrag till särskilda insatser
kan utgå efter prövning i varje särskilt fall till enstaka arrangemang eller speciellt projekt.

Senaste tidpunkt för ansökan från förening som vill erhålla kommunalt bidrag enligt dessa
regler 15 maj året före det avsedda verksamhetsåret.

Ansökan inges på blanketter, som tillhandahålls av socialnämnden.

Till ansökan skall även fogas verksamhetsberättelse med redovisning av det sist förflutna
årets verksamhet jämte revisionsberättelse samt redovisning av planerna för det kommande
verksamhetsåret. I verksamhetsberättelsen skall de grupper som föreningarna arbetar med
beskrivas. Besöksstatistik på av föreningen anordnade aktiviteter ska redovisas. Även en
beskrivning av uppsökande verksamhet och medlemsvård ska redovisas. Hur densamma
bedrivs och i vilken omfattning.
För föreningar som erhållit särskilt bidrag skall redovisas hur föreningen medverkat i den
konkretiserade vårdkedjan (beskriva samarbetet med exempelvis socialförvaltningens öppen-
vårdteam mfl.)

Beviljat bidrag understigande 10 000 kr utbetalas under januari månad det år ansökan avser.
För förening, som beviljats belopp, överstigande 10 000 kr, utbetalas halva beloppet i januari
och resterande del i augusti månad det år ansökan avser.

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande för granskning på sätt som den bidragsgivande
nämnden bestämmer.


