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Riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens föreningsstöd
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, § 20, att anta Övergripande
anvisningsdokument för föreningsstöd. Samtidigt beslutades att KFS 3.17 Regler för vård- och
omsorgsnämndens föreningsbidrag skulle utgå.
Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra åt berörda nämnder att upprätta riktlinjer
för föreningsstöd i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Allmänna villkor
Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning. Särskild
uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för
personer med funktionsnedsättning eller pensionärer.

Former av bidrag
Vård- och omsorgsnämnden har följande former av bidrag:
•
•
•

Grundbidrag för löpande verksamhet
Övrigt bidrag. Nämnden gör bedömning utifrån innehåll i ansökan.
Hyresbidrag

Grundbidrag kan endast sökas hos vård- och omsorgsnämnden. Bidrag kan ej utgå till
aktiviteter som genomförs inom kommunal verksamhet och i dess egen regi.
Nämnden har möjlighet att prioritera vissa grupper och verksamheter i bidragsfördelningen.

Förutsättningar för att erhålla bidrag
Förutsättningar för att erhålla bidrag enligt denna riktlinje är att sökande uppfyller nedanstående villkor.
Sökanden ska:
• vara en ideell förening,
•

vara ansluten till en riksorganisation, om sådan finns,

•

vara grundregistrerad hos vård- och omsorgsnämnden,

•

verka inom nämndens verksamhetsområde,

•

ha sin verksamhet förlagd till Katrineholms kommun. Bidrag utgår endast för
medlemmar som är boende inom kommunen,

•

ha antagit stadgar, ha en utsedd ansvarig styrelse och ha revisorer.
Stadgar ska kunna visas upp på begäran,

•

diskriminering i föreningslivet exempelvis på grund av ålder, etnicitet, religion/tro,
sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, socioekonomisk status, åsikt eller
kön får inte förekomma. Verksamheten ska inte främja våld, rasism eller bruk av
alkohol och droger.
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Grundbidrag
För att vara berättigad till grundbidrag ska till ansökan bifogas följande:
• verksamhetsplan
•

resultat- och balansräkning

•

verksamhets- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsår

•

årsmötesprotokoll med förteckning över aktuell styrelse, revisorer och uppgift om
medlemsavgift.

•

uppdatering av föreningsuppgifter då förändring skett under året (speciell blankett
finns).

Grundbidraget är ett stöd för den löpande föreningsverksamheten. Har bidrag sökts på
annat håll ska detta framgå av ansökan.
Föreningens ekonomiska ställning påverkar nämndens årliga bedömning om behovet av
bidrag.
Prövning sker varje år på grundval av de uppgifter som lämnats i ansökan. Oriktiga
uppgifter i ansökan kan medföra att nämnden avslår ansökan om bidrag.
Förening som inte tar ut någon medlemsavgift, bedöms inte ha behov av ekonomiskt stöd
från kommunen.
Övrigt bidrag
Bidragsansökan som inte kan bedömas inom grundbidrag hanteras inom Övrigt bidrag.
Bedömning görs utifrån innehållet i ansökan.
Hyresbidrag
Bidrag till hyra av föreningslokal betalas endast ut om nämnden finner att skäl för detta
finns.
Föreningen måste vid varje ansökningstillfälle bifoga kopia på hyresavtal och
hyresavi/motsvarande.
Enligt tidigare beslut, av dåvarande socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd, hyr vårdoch omsorgsförvaltningen lokaler för vissa föreningsverksamheter.
Dessa specificeras i nämndens årliga beslut över föreningsbidrag/hyresbidrag.

Avvikelse från riktlinjen
Om särskilda skäl finns kan nämnden göra avvikelser från dessa riktlinjer.

Ansökan, utbetalning och uppföljning
Ansökan om grundbidrag görs på särskild blankett som ska vara insänd senast den
30 september. Grundbidrag betalas ut under första kvartalet det år ansökan avser.
Övrigt bidrag kan sökas löpande under året.
Föreningsbidraget utgör stöd till mottagarens verksamhet och ska användas till det
ändamål som angivits i ansökan. Redovisning av hur bidraget använts sker genom
upprättad verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Av verksamhetsberättelsen
ska framgå vad som gjorts i förhållande till tidigare insänd verksamhetsplan. Redovisning
ska ske även om fortsatt föreningsbidrag inte kommer att sökas.
Vård och omsorgsnämndens presidium och föreningskonsulenten träffar föreningarna en
gång per år för dialog och information.
Om verksamheten förändras så att mål, som angetts i ansökan, inte längre kan uppnås ska
detta omgående meddelas till föreningskonsulenten.
Möjligheten att erhålla bidrag kommande år kan då komma att påverkas.
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Uppföljning av hyresbidrag
Inför framtagande av underlag om fördelning av hyresbidrag ska föreningskonsulenterna
årligen begära in kopia på hyresavtal, hyresavi/motsvarande och granska att dessa
stämmer

Överordnade styrdokument
•

Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd (senast antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17, § 20).

____________
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