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Riktlinjer för föreningsbidrag  

Inledning 

Riktlinjerna gäller pensionärsföreningar och föreningar för personer med 
funktionsnedsättning.  

Syfte och mål: 

 Stödja och stimulera engagemang och aktiviteter för i första hand äldre och 
funktionshindrade. 

 Ge förutsättningar till kontinuerlig verksamhet för föreningslivet.  

 Vara ett komplement till den offentliga servicen och omsorgen för dessa grupper. 

 Vara samrådspart kring utvecklingsfrågor vad gäller äldre och funktionsnedsattas 
kommuninvånares behov. 

 Skapa tydliga regler för rättvisa och rättssäkra utbetalningar av bidrag.  

Riktlinjer 

Allmänna bestämmelser 

Socialnämnden ansvarar för fördelningen av bidrag till pensionärsföreningar och 
föreningar för personer med funktionsnedsättning i Motala kommun. Bidrag kan erhållas 
av lokal förening (organisation) inom kommunen som är anknuten till riksorganisation. 
Annan lokal förening kan erhålla bidrag efter särskild prövning i socialnämnden. 

Krav för att erhålla bidrag 
Bidragsberättigad förening ska vara demokratiskt uppbyggd med av årsmötet antagna 
stadgar, vald styrelse och valda revisorer. Av stadgarna ska framgå att alla som instämmer 
i föreningens målsättning äger rätt till medlemskap och deltagande i verksamheten. 

Bidrag erhålls av förening som: 

 varit verksam i minst ett år, 

 har minst 15 medlemmar, 

 har sin verksamhet huvudsakligen bedriven i Motala kommun, 

 tillhör en riksorganisation som erhåller stadsbidrag från Socialstyrelsen, 

 bedriver socialt stödjande och hälsofrämjande arbete riktat till pensionärer, eller 
personer med funktionsnedsättningar, och dessa målgruppers anhöriga.  
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Som medlem i förening räknas den som under närmast föregående år varit ansluten till 
förening enligt ovan och som har stadgeenliga möjligheter till att påverka beslut rörande 
organisationens verksamhet och inriktning och som har erlagt avgift till föreningen för 
detta år. Uppgift om antalet medlemmar enligt medlemsmatrikel ska på uppmaning lämnas 
och vara styrkt av ordförande, kassör och revisor. Medlemsmatrikeln ska innehålla 
uppgifter om medlemmars namn, födelsedata, adress samt notering om erlagd 
medlemsavgift för verksamhetsåret.  
 
Beviljade bidrag utbetalas endast genom av föreningen upprättat plusgirokonto eller 
bankgirokonto. Kommunen äger rätt att, i samband med handläggning/utbetalning av 
bidragen, göra avdrag för eventuella skulder eller obetalda räkningar. 
 
Icke bidragsberättigade föreningar 
Undantag från rätt till erhållande av bidrag är följande:  
- Religiösa organisationer/samfund/föreningar.  
- Studieförbund. 
- Ekonomiska föreningar och föreningar med koppling till fackliga och andra 
organisationer vars huvudsakliga syfte är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga 
eller ekonomiska intressen.  
- Föreningar som erhåller väsentliga verksamhetsanslag från centralorganisation.  
- Föreningar som erhåller generella verksamhetsbidrag från annan kommunal nämnd eller 
styrelse.  
- Föreningar som erhåller föreningsbidrag enligt Socialnämndens Riktlinjer för 
föreningar/organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området.  

Ansökan 
Ansökan om lokalbidrag ska lämnas av föreningens styrelse och vara undertecknad av 
ordförande och en annan ledamot.  
 
Ansökan ska lämnas in senast den 30 september året före bidragsåret om inte 
socialnämnden beslutar om annat datum. Aktuellt bidrag kan reduceras med upp till 30 % 
om ansökan kommer in efter den 30 september men före den 31 december. Ansökningar 
som kommer in senare än 31 december kommer inte att behandlas. 
 
Bidragssökande förening är skyldig att lämna verksamhets-, ekonomi- och revisions-
berättelse, revisorsintyg, uppgifter till föreningsregister samt vad som i övrigt krävs för 
varje ansökan. 

Förening som inte fullt ut bedöms uppfylla gällande grundkrav kan efter särskild prövning 
av socialnämnden erhålla bidrag i begränsad omfattning. Förening med liten verksamhet 
och/eller stort eget kapital i förhållande till omsättning medges inte generell rätt till bidrag. 
Alternativt kan sådan förening erhålla reducerat bidrag.  

Fördelning av bidrag 

Föreningsbidrag kan utgå som grundersättning och uppdragsersättning.  
 
1. Grundersättning 

Grundersättningen är avsedd att i första hand täcka föreningens administrativa 
omkostnader och baseras på föreningens medlemsantal/antal kontakter och 
tillgänglighet samt verksamhetens omfattning.  



 

Riktlinjer för föreningsbidrag · 
Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionshinder 
 Sida 3 (4) 

 Medlemsantal/antal kontakter 
Bedömning sker utifrån föreningens medlemsantal och/eller det antal kontakter 
enskilt eller i grupp som föreningen har. 

 Tillgänglighet 
Bedömning sker utifrån föreningens totala tillgänglighet vilket kan vara via 
telefon, jour, gruppmöten, personliga möten etc. 

 Omfattning  
Bedömning sker utifrån föreningens totala verksamhet inklusive förebyggande 
insatser.  

2. Uppdragsersättning   
Uppdragsersättning utgår till förening som träffar avtal med socialförvaltningen om 
uppdrag/verksamhet enligt upprättad kravspecifikation.  

Uppdragsersättning kan utgå till förening som bedriver verksamhet som syftar till att 
förbättra människors levnadsvillkor och att skapa förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. 

Granskning av underlag m.m. 

Socialnämnden äger rätt att när som helst granska organisationens underlag för 
bidragsansökningar.  

Bidrag som betalas ut på felaktiga ansökningsgrunder medför återbetalningsskyldighet. 
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen avstängs för 
bidrag.  

Föreningens möjligheter till egen finansiering prövas före beslut om utbetalning av bidrag. 
Som underlag för ansökan ska bifogas senaste ekonomiska berättelse, verksamhets-
berättelse, årsmötesprotokoll, budget för bidragsåret, revisorsintyg samt andra handlingar 
kommunen behöver för sin bedömning.  

Det är föreningens ansvar att hålla sin ekonomi i balans. Om det vid granskning av 
föreningens ekonomi framkommer att föreningens medel använts på annat sätt än vad som 
är syftet med bidraget kan bidraget minskas med motsvarande belopp. Detsamma gäller 
om föreningen låter näringsidkare, organisationer eller andra bedriva verksamhet i lokalen 
utan ersättning eller till omotiverat subventionerat pris. En förutsättning för att kommunen 
ska lämna bidrag är att skattelagstiftningen med flera lagar följs.  

Ansökan om bidrag prövas årsvis i samband med övriga föreningsbidrag.  

Utbetalning av bidrag 

Beviljat bidrag betalas endast ut genom av föreningen upprättat plusgirokonto eller 
bankgirokonto. Kommunen äger rätt att, i samband med handläggning/utbetalning av 
bidrag, göra avdrag för eventuella skulder eller obetalda räkningar.  

Uppföljning 
De bidrag som betalas ut kan följas upp på flera olika sätt för att säkerställa att bidragen 
används i enlighet med riktlinjerna. Föreningar som lämnat felaktiga uppgifter kan bli 
återbetalningsskyldiga. Detsamma gäller om verksamheten inte bedrivs i enlighet med 
riktlinjerna eller föreningens ansökan.  
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Bilaga 1: Revisorsintyg 

 


