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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/deltagare. 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/deltagares intressen och 

verksamheten ska ha ett förebyggande syfte eller rikta sig till grupper som har ett 

speciellt stödbehov. Medlemmarna/deltagarna 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. 



DATUM UTSKRIFT 2020-06-10 SIDA 3/5 

DOKUMENT NAMN RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL 

FÖRENINGAR INOM 

SOCIALNÄMNDENS 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

DOKUMENTTYP RIKTLINJE 

 

AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH 

KVALITET 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA 

TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403 

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

 Har ett organisationsnummer och innehar ett plus- eller bankgiro eller ett 

bankkonto i föreningens/organisationens namn. 

 Har medlemmar/deltagare som är folkbokförda 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/deltagare 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.  

 Antal medlemmar/deltagare i föreningen som är kommuninvånare i 

Vallentuna. 

 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 
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att prisbasbeloppet minskar något år blir föregående års belopp per registrerad 

kommuninvånare oförändrat. 

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/deltagare 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/deltagare 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. 
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Respektive förening som sökt bidrag får besked om utfall cirka två (2) veckor efter 

sammanträde. Utbetalning av bidrag görs senast den 3o juni. 

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. 


