Riktlinjer för föreningsbidrag
Föreningar/organisationer som bedriver frivilligt
arbete inom det sociala området
Socialnämnden, Motala kommun

Beslutsinstans:
Datum:

Socialnämnden
2004-06-16

Diarienummer:
Paragraf:

04/SN 0110
SN § 117

Reviderande instans:
Datum:

Socialnämnden
2014-06-11

Diarienummer:
Paragraf:

14/SN 0077
SN § 136

Gäller från:

2014-07-01

Riktlinjer för föreningsbidrag
Inledning
Riktlinjerna gäller föreningar/organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala
området.
Syfte och mål:


I första hand stödja föreningar vars verksamhet syftar till att förebygga sociala problem eller
bedriver verksamhet för människor med sociala problem.



I andra hand stödja intresseföreningar vars verksamhet syftar till att stödja medlemmar som
utför samhälleliga uppdrag.



Ge förutsättningar till en kontinuerlig verksamhet för föreningslivet.



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



Vara samrådspart kring utvecklingsfrågor vad gäller åtgärder mot missbruk, omsorger om barn
och ungdom samt andra sociala problem.

Riktlinjer
Allmänna bestämmelser
Socialnämnden ansvarar för fördelningen av bidrag till föreningar/organisationer som
bedriver frivilligt arbete inom det sociala området.
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.
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 1 år



har minst 15 medlemmar



har sin verksamhet huvudsakligen bedriven i Motala kommun.

Som medlem i en förening räknas den som under närmast föregående år varit ansluten till
föreningen 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. Bidragsberättigad medlem är endast den som är bosatt i Motala kommun.
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Uppgift om antalet medlemmar enligt medlemsmatrikel ska på uppmaning lämnas och vara
styrkt av ordförande, kassör samt revisor.
Medlemsmatrikeln ska innehålla uppgifter om bidragsberättigade medlemmars namn,
födelsedata, adress samt notering om erlagd medlemsavgift för verksamhetsåret. Ansökan
om bidrag ska inlämnas av föreningens huvudstyrelse.
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.
Socialnämnden äger rätt att när som helst granska organisationens underlag för
bidragsansökningar.
Bidrag som utbetalas på felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen avstängs från
bidrag.
Undantag från rätt till erhållande av bidrag efter dessa normer är bland annat följande:


organisationer inom Svenska kyrkan



studieförbund



ekonomiska föreningar samt fackliga och andra organisationer vars huvudsakliga syfte är att
tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.



föreningar som erhåller generella verksamhetsbidrag från annan kommunal nämnd eller
styrelse.

Bidragssökande förening är skyldig att lämna verksamhets-, ekonomi- och
revisionsberättelse samt uppgifter till föreningsregister och vad som i övrigt krävs för varje
ansökan.
Vid för sent inkomna ansökningar gäller följande:


aktuellt bidrag reduceras med 10 %, om ansökan inlämnas senare än 30 dagar efter sista
ansökningsdatum.



ansökan avslås helt, då den avser felaktigt verksamhets-/budgetår, dvs. retroaktiva bidrag för
ev. missade ansökningar.

Förening som inte fullt ut bedöms uppfylla gällande grundkrav kan efter
särskild prövning av socialnämnden erhålla nedan angivna bidrag i begränsad
omfattning.
Förening/organisation 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.
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Fördelning av bidrag
Följande principer gäller för bidrag till föreningar/organisationer som bedriver frivilligt
arbete inom det sociala området.
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.


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 inkl 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.
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