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Socialförvaltningen    Till Socialnämnden 
Datum  2014-02-04  
Dnr  SN 2014/0023-753 

 
Riktlinjer gällande föreningsbidrag 
 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag (KS 2008-49-048) att ansvara för hantering av ansökningar om 
föreningsbidrag inom den sociala sektorn. Därtill har avsatts 200 000 kr. Av avsatta medel har 
Kvinnojouren sedan flera år beviljats ett bidrag med 1 kr per kommuninvånare. Även lokalhyra för 
AA bekostas sedan 2013 av dessa medel. Månadshyran är för närvarande 3 521 kr vilket ger en 
årshyra på 42 252 kr.    
 
Beslutsförslag 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för föreningsbidrag inom den sociala sektorn.  
 
 
Bakgrund 
Föreningsbidraget ger en möjlighet att stödja lokala föreningar i kommunen som arbetar inom det 
sociala området. Befintliga riktlinjer för föreningsbidraget reglerar formen för ansökan utan att ställa 
specifika krav på föreningen eller dess arbete. Det har bidragit till svårigheter i att informera om 
bidraget och bedöma inkomna ansökningar. I tidigare bedömningar har till exempel den lokala 
förankringen vägts in, utan att det uttryckligen sagts i riktlinjerna.  
 
 
Förvaltningens slutsatser 
För att öka förståelsen för på vilka grunder bidraget beviljas föreslår socialförvaltningen att 
riktlinjerna förtydligas. Genom att därtill bättre informera om vilka som har möjlighet att söka 
hoppas förvaltningen också att intresset för ansökningar ökar så att avsatta pengar kan komma 
ideella organisationer i kommunen till del.  
 
Förslag till nya riktlinjer: 
 

1. Den sociala sektorn definieras som verksamhet som berör socialförvaltningens arbete. Det 
kan handla om förebyggande arbete inom missbruk, försörjning, äldre, personer med 
funktionshinder och/eller stöd till utsatta barn, ungdomar och familjer.  

 
2. Föreningen ska vara verksam i kommunen och ha aktiviteter som är tillgängliga för 

kommunens invånare inom den aktuella målgruppen.   
 

3. Godkända ansökningar klassas i tre nivåer. Nivån bestäms utifrån hur många 
kommuninvånare som kan komma att omfattas av arbetet alternativt antal medlemmar som 
föreningen organiserar i kommunen. En förening som når många klassas högre och är 
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därmed berättigade till ett större bidrag. Beroende på summan på de avsatta medlen och 
antalet godkända ansökningar aktuellt år, kan bidraget som exempel fördelas enligt 
principen; Nivå1: 0,10 kr per kommuninvånare, Nivå 2: 0,25 kr och Nivå 3: 1 kr.  

 
4. Bidraget får inte överskrida 50 % av föreningens budget. Detta för att undvika att föreningen 

gör sig ekonomiskt beroende av bidraget.   
 

5. Ansökan ska innehålla senaste årsmötesprotokoll samt det senaste årets 
verksamhetsberättelse. 

 
6. Ansökan ska innehålla specificerad budget för sökt år. 

 
7. Ansökan görs årligen.  

 
8. Beslut om vilka föreningar som beviljas tas av nämnden i juni.  

 
9. Ansökningar ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 30 april. Endast kompletta 

ansökningar kan behandlas. 
 
 
Möjligheten att söka bidraget kommer att annonseras på webben på kommunens hemsida och i 
tryckt form i kommunens information till medborgare i tidningen Kanalen.    
 
Tidigare beredning 
KS 2008-49-048  
 
 

Anne Simmasgård  Maria Thomelius  
Socialchef   Sakkunnig 

 

 


