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7. Översyn riktlinjer för föreningsbidrag (SN 2019.199)

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer reviderade riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens 
verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av socialnämnden har socialförvaltningen gjort en översyn av riktlinjer för 
föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde SN 2015.043. Förvaltningen skulle 
särskilt beakta möjligheterna att ge föreningarna besked om stöd så tidigt som möjligt under 
föreningarnas verksamhetsår. Översynen har resulterat i att några revideringar har gjorts. Den 
reviderade riktlinjen ersätter den tidigare riktlinjen med diarienr: SN 2015.043.

Revideringen har inneburit att följande förändringar har gjorts:

- Under rubrik 2.2 sista punkten:

Meningen ”Har sitt säte i Vallentuna kommun och vars medlemmar till större delen är 
mantalsskrivna i Vallentuna kommun”
har ändrats till:
”Har medlemmar som är mantalsskrivna i Vallentuna kommun.”

Detta då det som är relevant är att föreningen är öppen för Vallentunas kommuninvånare och 
har en effekt för Vallentunas kommuninvånare vad gäller förebyggande socialt arbete eller 
stöd till särskilt utsatta grupper.

- Under rubrik 4.1 sista punkten:

I meningen: ”Bedömning av effekt för kommuninvånare vad gäller förebyggande socialt 
arbete eller stöd till särskilt utsatta grupper.”
har ordet: ”Vallentunas” lagts till framför ordet ”kommuninvånare”.

Detta för att förtydliga att föreningens arbete bör ha effekt för Vallentunas kommuninvånare 
för att bidrag ska utgå från Vallentuna kommun.

- Under rubrik 4.2:

I meningen efter punkten har ordet ”Medlemsantal”
ändrats till:
”Antal medlemmar i föreningen som är kommuninvånare i Vallentuna.”

För de ideella föreningarna finns en årlig pott som fördelas till föreningarna efter att en 
bedömning gjorts utifrån den prioriteringsgrund som finns i riktlinjen. Bedömning av effekt 
för kommuninvånarna och antal medlemmar/brukare från Vallentuna är två av de fem 
prioriteringsgrunder som listas. Till skillnad från de ideella föreningarna får 
pensionärsföreningar ett fast bidragsbelopp (som årligen följer förändringen av 
prisbasbeloppet) per medlem i föreningen oavsett vilken kommun medlemmarna är invånare 
i. För att behandla de ideella föreningarna och pensionärsföreningarna så likvärdigt som 
möjligt bör även bidraget till pensionärsföreningar som utdelas från Vallentuna kommun 
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baseras på antal medlemmar i pensionärsföreningen som är kommuninvånare i Vallentuna och 
inte på hur många medlemmar föreningen har totalt sett.

- Under rubrik 4.2 sista stycket:

I meningen: ”Bidraget per registrerad kommunmedlem i pensionärsföreningarna följer 
förändringen av prisbasbeloppet på så sätt att bidraget höjs med 50 % av den årliga 
prisbasbeloppshöjningen de år som prisbasbeloppet ökar.”
har ordet ”procentuella” lagts till framför ordet ”prisbasbeloppshöjningen”.

Detta är en redaktionell rättelse då ordet ”procentuella” av misstag fallit bort i tidigare 
riktlinjeversion.

- Under rubrik 5

Sista ansökningsdag har ändrats från 15/4 till 31/3. Detta för att kunna tidigarelägga 
handläggningsprocessen.

Förändringen föreslås börja gälla från och med 2021.

- Under rubrik 7

Månad för nämndbeslut om bidragsfördelning har ändrats från att normalt fattas under juni 
månad till att istället fattas under maj månad. Detta för att bidragen ska kunna hinna betalas ut 
innan sommaren.

Även datum för utbetalning av bidrag har ändrats från att det senast görs den 31 augusti till att 
istället betalas ut senast den 3o juni.

Förändringarna föreslås börja gälla från och med 2021.

Att tidigarelägga handläggningsprocessen ytterligare är inte möjligt med nuvarande 
ansökningsprocess. Detta då de flesta föreningar har sina årsstämmor under mars månad och 
det är vid dessa möten som de underlag som ska bifogas ansökan presenteras och godkänns av 
föreningarna. Kravet på att samtliga ansökningshandlingar ska ha lämnats in innan 
bedömning och utbetalning av bidrag görs bör kvarstå då det skapar incitament hos 
föreningarna att inkomma med efterfrågade handlingar i tid. Detta ger även Staben möjlighet 
att med tillräckliga underlag, vid ett tillfälle om året, bedöma hur fördelningen av bidragen 
ska göras. Kravet förhindrar också att det skapas merjobb för Staben i form av administration 
av påminnelser och löpande bedömnings- och handläggningsarbete.

- Rubrik 10

Rubrik och innehåll har tagits bort då bidraget delas ut utifrån de underlag som lämnas vid 
ansökningstillfället. Förvaltningen bör kunna utgå från att föreningarna använder bidraget 
utifrån föreningens och dess medlemmars behov och intresse. Det skulle också skapa ett 
merjobb för Staben att genomföra en sådan typ av uppföljning av alla föreningar som ansökt 
och beviljats bidrag det föregående året.

- För riktlinjen tillhörande ansökningsblankett har uppdaterats med rad för föreningens e-
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postadress. Det har även förtydligats att ansökan ska skickas till socialförvaltningens 
avdelning för staben.

Handlingar
 §46 SN AU Översyn riktlinjer för föreningsbidrag
 Tjänsteskrivelse - Översyn riktlinjer för föreningsbidrag
 Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde
 Ansökningsblankett föreningsbidrag
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§ 46
Översyn riktlinjer för föreningsbidrag (SN 2019.199)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden fastställer reviderade riktlinjer för 
föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av socialnämnden har socialförvaltningen gjort en översyn av riktlinjer för 
föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde SN 2015.043. Förvaltningen skulle 
särskilt beakta möjligheterna att ge föreningarna besked om stöd så tidigt som möjligt under 
föreningarnas verksamhetsår. Översynen har resulterat i att några revideringar har gjorts. Den 
reviderade riktlinjen ersätter den tidigare riktlinjen med diarienr: SN 2015.043.

Revideringen har inneburit att följande förändringar har gjorts:

- Under rubrik 2.2 sista punkten:

Meningen ”Har sitt säte i Vallentuna kommun och vars medlemmar till större delen är 
mantalsskrivna i Vallentuna kommun”
har ändrats till:
”Har medlemmar som är mantalsskrivna i Vallentuna kommun.”

Detta då det som är relevant är att föreningen är öppen för Vallentunas kommuninvånare och 
har en effekt för Vallentunas kommuninvånare vad gäller förebyggande socialt arbete eller 
stöd till särskilt utsatta grupper.

- Under rubrik 4.1 sista punkten:

I meningen: ”Bedömning av effekt för kommuninvånare vad gäller förebyggande socialt 
arbete eller stöd till särskilt utsatta grupper.”
har ordet: ”Vallentunas” lagts till framför ordet ”kommuninvånare”.

Detta för att förtydliga att föreningens arbete bör ha effekt för Vallentunas kommuninvånare 
för att bidrag ska utgå från Vallentuna kommun.

- Under rubrik 4.2:

I meningen efter punkten har ordet ”Medlemsantal”
ändrats till:
”Antal medlemmar i föreningen som är kommuninvånare i Vallentuna.”
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För de ideella föreningarna finns en årlig pott som fördelas till föreningarna efter att en 
bedömning gjorts utifrån den prioriteringsgrund som finns i riktlinjen. Bedömning av effekt 
för kommuninvånarna och antal medlemmar/brukare från Vallentuna är två av de fem 
prioriteringsgrunder som listas. Till skillnad från de ideella föreningarna får 
pensionärsföreningar ett fast bidragsbelopp (som årligen följer förändringen av 
prisbasbeloppet) per medlem i föreningen oavsett vilken kommun medlemmarna är invånare 
i. För att behandla de ideella föreningarna och pensionärsföreningarna så likvärdigt som 
möjligt bör även bidraget till pensionärsföreningar som utdelas från Vallentuna kommun 
baseras på antal medlemmar i pensionärsföreningen som är kommuninvånare i Vallentuna och 
inte på hur många medlemmar föreningen har totalt sett.

- Under rubrik 4.2 sista stycket:

I meningen: ”Bidraget per registrerad kommunmedlem i pensionärsföreningarna följer 
förändringen av prisbasbeloppet på så sätt att bidraget höjs med 50 % av den årliga 
prisbasbeloppshöjningen de år som prisbasbeloppet ökar.”
har ordet ”procentuella” lagts till framför ordet ”prisbasbeloppshöjningen”.

Detta är en redaktionell rättelse då ordet ”procentuella” av misstag fallit bort i tidigare 
riktlinjeversion.

- Under rubrik 5

Sista ansökningsdag har ändrats från 15/4 till 31/3. Detta för att kunna tidigarelägga 
handläggningsprocessen.

Förändringen föreslås börja gälla från och med 2021.

- Under rubrik 7

Månad för nämndbeslut om bidragsfördelning har ändrats från att normalt fattas under juni 
månad till att istället fattas under maj månad. Detta för att bidragen ska kunna hinna betalas ut 
innan sommaren.

Även datum för utbetalning av bidrag har ändrats från att det senast görs den 31 augusti till att 
istället betalas ut senast den 3o juni.

Förändringarna föreslås börja gälla från och med 2021.

Att tidigarelägga handläggningsprocessen ytterligare är inte möjligt med nuvarande 
ansökningsprocess. Detta då de flesta föreningar har sina årsstämmor under mars månad och 
det är vid dessa möten som de underlag som ska bifogas ansökan presenteras och godkänns av 
föreningarna. Kravet på att samtliga ansökningshandlingar ska ha lämnats in innan 
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bedömning och utbetalning av bidrag görs bör kvarstå då det skapar incitament hos 
föreningarna att inkomma med efterfrågade handlingar i tid. Detta ger även Staben möjlighet 
att med tillräckliga underlag, vid ett tillfälle om året, bedöma hur fördelningen av bidragen 
ska göras. Kravet förhindrar också att det skapas merjobb för Staben i form av administration 
av påminnelser och löpande bedömnings- och handläggningsarbete.

- Rubrik 10

Rubrik och innehåll har tagits bort då bidraget delas ut utifrån de underlag som lämnas vid 
ansökningstillfället. Förvaltningen bör kunna utgå från att föreningarna använder bidraget 
utifrån föreningens och dess medlemmars behov och intresse. Det skulle också skapa ett 
merjobb för Staben att genomföra en sådan typ av uppföljning av alla föreningar som ansökt 
och beviljats bidrag det föregående året.

- För riktlinjen tillhörande ansökningsblankett har uppdaterats med rad för föreningens e-
postadress. Det har även förtydligats att ansökan ska skickas till socialförvaltningens 
avdelning för staben.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Översyn riktlinjer för föreningsbidrag
 Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde
 Ansökningsblankett föreningsbidrag
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Tjänsteskrivelse

Översyn riktlinjer för föreningsbidrag

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer reviderade riktlinjer för föreningsbidrag inom 
socialnämndens verksamhetsområde.

Ärendet i korthet
På uppdrag av socialnämnden har socialförvaltningen gjort en översyn av riktlinjer 
för föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde SN 2015.043. 
Förvaltningen skulle särskilt beakta möjligheterna att ge föreningarna besked om stöd 
så tidigt som möjligt under föreningarnas verksamhetsår. Översynen har resulterat i 
att några revideringar har gjorts. Den reviderade riktlinjen ersätter den tidigare 
riktlinjen med diarienr: SN 2015.043.

Revideringen har inneburit att följande förändringar har gjorts:

- Under rubrik 2.2 sista punkten:

Meningen ”Har sitt säte i Vallentuna kommun och vars medlemmar till större delen 
är mantalsskrivna i Vallentuna kommun” 
har ändrats till:
”Har medlemmar som är mantalsskrivna i Vallentuna kommun.”

Detta då det som är relevant är att föreningen är öppen för Vallentunas 
kommuninvånare och har en effekt för Vallentunas kommuninvånare vad gäller 
förebyggande socialt arbete eller stöd till särskilt utsatta grupper.

- Under rubrik 4.1 sista punkten:

I meningen: ”Bedömning av effekt för kommuninvånare vad gäller förebyggande 
socialt arbete eller stöd till särskilt utsatta grupper.”
har ordet: ”Vallentunas” lagts till framför ordet ”kommuninvånare”.

Detta för att förtydliga att föreningens arbete bör ha effekt för Vallentunas 
kommuninvånare för att bidrag ska utgå från Vallentuna kommun.

- Under rubrik 4.2:

I meningen efter punkten har ordet ”Medlemsantal”
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ändrats till:
”Antal medlemmar i föreningen som är kommuninvånare i Vallentuna.”

För de ideella föreningarna finns en årlig pott som fördelas till föreningarna efter att 
en bedömning gjorts utifrån den prioriteringsgrund som finns i riktlinjen. Bedömning 
av effekt för kommuninvånarna och antal medlemmar/brukare från Vallentuna är två 
av de fem prioriteringsgrunder som listas. Till skillnad från de ideella föreningarna får 
pensionärsföreningar ett fast bidragsbelopp (som årligen följer förändringen av 
prisbasbeloppet) per medlem i föreningen oavsett vilken kommun medlemmarna är 
invånare i. För att behandla de ideella föreningarna och pensionärsföreningarna så 
likvärdigt som möjligt bör även bidraget till pensionärsföreningar som utdelas från 
Vallentuna kommun baseras på antal medlemmar i pensionärsföreningen som är 
kommuninvånare i Vallentuna och inte på hur många medlemmar föreningen har 
totalt sett.

- Under rubrik 4.2 sista stycket:

I meningen: ”Bidraget per registrerad kommunmedlem i pensionärsföreningarna 
följer förändringen av prisbasbeloppet på så sätt att bidraget höjs med 50 % av den 
årliga prisbasbeloppshöjningen de år som prisbasbeloppet ökar.”
har ordet ”procentuella” lagts till framför ordet ”prisbasbeloppshöjningen”.

Detta är en redaktionell rättelse då ordet ”procentuella” av misstag fallit bort i tidigare 
riktlinjeversion.

- Under rubrik 5

Sista ansökningsdag har ändrats från 15/4 till 31/3. Detta för att kunna tidigarelägga 
handläggningsprocessen. 

Förändringen föreslås börja gälla från och med 2021.

- Under rubrik 7

Månad för nämndbeslut om bidragsfördelning har ändrats från att normalt fattas 
under juni månad till att istället fattas under maj månad. Detta för att bidragen ska 
kunna hinna betalas ut innan sommaren. 

Även datum för utbetalning av bidrag har ändrats från att det senast görs den 31 
augusti till att istället betalas ut senast den 3o juni. 

Förändringarna föreslås börja gälla från och med 2021.

Att tidigarelägga handläggningsprocessen ytterligare är inte möjligt med nuvarande 
ansökningsprocess. Detta då de flesta föreningar har sina årsstämmor under mars 
månad och det är vid dessa möten som de underlag som ska bifogas ansökan 
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presenteras och godkänns av föreningarna. Kravet på att samtliga 
ansökningshandlingar ska ha lämnats in innan bedömning och utbetalning av bidrag 
görs bör kvarstå då det skapar incitament hos föreningarna att inkomma med 
efterfrågade handlingar i tid. Detta ger även Staben möjlighet att med tillräckliga 
underlag, vid ett tillfälle om året, bedöma hur fördelningen av bidragen ska göras. 
Kravet förhindrar också att det skapas merjobb för Staben i form av administration av 
påminnelser och löpande bedömnings- och handläggningsarbete.

- Rubrik 10

Rubrik och innehåll har tagits bort då bidraget delas ut utifrån de underlag som 
lämnas vid ansökningstillfället. Förvaltningen bör kunna utgå från att föreningarna 
använder bidraget utifrån föreningens och dess medlemmars behov och intresse. Det 
skulle också skapa ett merjobb för Staben att genomföra en sådan typ av uppföljning 
av alla föreningar som ansökt och beviljats bidrag det föregående året.

- För riktlinjen tillhörande ansökningsblankett har uppdaterats med rad för 
föreningens e-postadress. Det har även förtydligats att ansökan ska skickas till 
socialförvaltningens avdelning för staben.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse – Översyn riktlinjer för föreningsbidrag
2. 2020-04-07 - Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens 

verksamhetsområde
3. 2020-04-07 – Ansökningsblankett föreningsbidrag

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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1 Syfte med föreningsbidrag inom 
socialnämnden

Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället. Socialnämnden vill därför stödja 
intresseföreningar och organisationer som genom sina frivilliga insatser i 
verksamheten kompletterar socialnämndens egna verksamheter. Föreningsbidrag 
avser att främja och utveckla organiserad, ideell stöd- och anhörigverksamhet i 
Vallentuna kommun.

Socialnämnden fördelar bidrag till två kategorier av föreningar:

 Ideella föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde.

 Pensionärsföreningar.

2 Bidragsberättigade föreningar
Bidrag beviljas till frivilliga föreningar och organisationer vars verksamheter 
sammanfaller med socialnämndens ansvarsområde och som har kommuninvånare i 
Vallentuna som medlemmar/brukare. De frivilliga föreningarna/organisationerna ska 
vara ett komplement till socialnämndens egna verksamheter. De ska vara öppna för 
alla kommuninvånare som faller inom ramen för föreningens/organisationens 
verksamhet. 

Föreningen/organisationen ska ta tillvara sina medlemmars intressen och 
verksamheten ska ha ett förebyggande syfte eller rikta sig till grupper som har ett 
speciellt stödbehov. Medlemmarna kan exempelvis vara anhöriga. En 
förening/organisation som utöver detta uppfyller de allmänna bestämmelserna kan 
erhålla bidrag fördelade av socialnämnden.

2.1 Föreningar som verkar länsövergripande
Bidrag kan efter särskild prövning beviljas andra föreningar i länet som är öppna för 
Vallentunas kommuninvånare. Det förutsätter dock att föreningen är verksam inom 
socialnämndens område.

2.2 Allmänna krav på föreningen som ska 
uppfyllas

Föreningen: 

 Har stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.

 Har årsmöte där verksamhets- och ekonomisk berättelse ska godkännas samt 
där revisionsberättelse ska redovisas. 

 Är uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer där styrelse väljs vid 
årsmöte enligt föreningens stadgar.
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 Har ett organisationsnummer och innehar ett plus- eller bankgiro eller ett 
bankkonto i föreningens/organisationens namn.

 Har medlemmar som är mantalsskrivna i Vallentuna kommun.

Frivilliga föreningar och organisationer, vars inriktning och innehåll i verksamheten 
sammanfaller med kommunens befintliga verksamheter upphandlade i konkurrens är 
inte bidragsberättigade.

3 Underlag för beslut om beviljande av 
bidrag

 Beskrivning av föreningens/organisationens mål och inriktning.

 Uppgift om antalet medlemmar/brukare totalt samt uppgift om antal 
kommuninvånare i föreningen/organisationen vid senaste årsskiftet. 

 Senaste årets verksamhetsberättelse. 

 Verksamhetsplan inklusive budget för det sökta året.

 Resultat- och balansräkning.

 Undertecknad revisionsberättelse. 

 Undertecknat protokoll från årsmöte.

4 Bidragsstorlek och bedömning
4.1 Ideella föreningar 
Storleken på beviljat föreningsbidrag till ideella föreningar som fastställs av 
socialnämnden baseras på: 

 Verksamhetsplan för det år ansökan avser. 

 Medlemsantal.

 Bedömning av effekt för Vallentunas kommuninvånare vad gäller 
förebyggande socialt arbete eller stöd till särskilt utsatta grupper.

4.2 Pensionärsföreningar
Storleken på beviljat föreningsbidrag till pensionärsföreningar som fastställs av 
socialnämnden baseras på:

 Antal medlemmar i föreningen som är kommuninvånare i Vallentuna.

Bidraget per registrerad kommuninvånare i pensionärsföreningarna följer 
förändringen av prisbasbeloppet på så sätt att bidraget höjs med 50 % av den årliga 
procentuella prisbasbeloppshöjningen de år som prisbasbeloppet ökar. I händelse av 
att prisbasbeloppet minskar något år blir föregående års belopp per registrerad 
kommuninvånare oförändrat.
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5 Ansökan
Bidrag beviljas per kalenderår. Ansökan om föreningsbidrag ska ha inkommit senast 
den 31 mars eller närmast följande arbetsdag och görs på kommunens 
ansökningsblankett. På blanketten ska bland annat beskrivning göras av de aktiviteter 
som föreningen söker bidrag för.

5.1 Ansökan ska innehålla
 Uppgift om organisationsnummer samt uppgift om plus- eller bankgiro eller 

ett bankkonto i föreningens/organisationens namn.

 Beskrivning av föreningens/organisationens mål och inriktning.

 Uppgift om antalet medlemmar/brukare totalt samt uppgift om antal 
kommuninvånare i föreningen/organisationen vid senaste årsskiftet. 

 Verksamhetsberättelse för det senaste året. 

 Verksamhetsplan inklusive budget för det år ansökan avser.

 Resultat- och balansräkning.

 Undertecknad revisionsberättelse. 

 Undertecknat protokoll från årsmöte.

6 Prioriteringsgrund vid bedömning
Bidraget är selektivt vilket innebär att varje ansökan prövas var för sig. Prioritering 
mellan olika organisationer, som enligt prövning uppfyller alla kraven för att erhålla 
bidrag, sker utifrån:

 Socialnämndens bedömning av effekt för kommuninvånare vad gäller 
förebyggande socialt arbete eller stöd till särskilt utsatta grupper.

 Kommuninvånarnas behov av verksamheten.

 Antalet medlemmar/brukare från Vallentuna. 

 Det ekonomiska behovet av bidrag till verksamheten.

 Utvärdering av tidigare verksamhet som erhållit medel från nämnden 
föregående år, under förutsättning att bidrag beviljats tidigare.

7 Beslut om beviljande av bidrag
Beslut om bidragsfördelning fattas av socialnämnden. Normalt fattas detta beslut 
under maj månad.

Respektive förening som sökt bidrag får besked om utfall cirka två (2) veckor efter 
sammanträde. Utbetalning av bidrag görs senast den 3o juni.
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8 Granskning
Socialnämnden äger rätt att verkställa granskning av de handlingar som ligger till 
grund för bidragsansökan. Föreningen är skyldig att förvara dessa handlingar i minst 
fem år efter verksamhetsårets utgång.

9 Felaktigt inlämnade uppgifter
Inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka bidragets storlek medför dels 
återbetalningsskyldighet och dels avstängning från erhållande av bidrag.
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Ansökan föreningsbidrag
Föreningens namn Organisationsnummer

Postadress Postnummer och ort

Telefon Bankgiro, plusgiro alt. bankkonto

E-postadress för korrespondens

Föreningens inriktning och ändamål, ordinarie verksamhet samt 
planerade aktiviteter

Bidrag sökes för Belopp kr

Total summa
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Medlemmar, kostnader och intäkter
Antal betalande 

medlemmar

Antal kommuninvånare i 

föreningen

Medlemsavgift per år Lokalkostnad per år

Underskrift ordförande
NamnförtydligandeDatum

Underskrift

Underskrift uppgiftslämnare om ej ordförande
NamnförtydligandeDatum

Underskrift

Med ansökningsblanketten ska bifogas:

 Verksamhetsberättelse för det senaste året. 
 Verksamhetsplan inkl. budget för det sökta året.
 Resultat och balansräkning.
 Undertecknad revisionsberättelse.
 Undertecknat protokoll från årsmöte.

Ansökan sändes till:

Vallentuna socialförvaltning
Avdelningen för staben
Torggatan 11, 1 tr.
186 86 Vallentuna
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