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Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-30, § 126
RIKTLINJER FÖR FÖRENINGSBIDRAG SOM HANTERAS
AV SOCIALNÄMNDEN
Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning
varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som
bedriver verksamhet för utsatta och svaga grupper.
Allmänna villkor
Bidrag kan utgå som
 Basbidrag vilket är uppdelat i ett grundbelopp och ett medlemsbelopp efter
antalet medlemmar i kommunen. Helt grundbelopp utgår till föreningar med
säte i kommunen. Halvt grundbelopp utgår till föreningar med säte i annan
kommun men med dokumentrad verksamhet i Vingåkers kommun.
 Övrigt bidrag, t.ex. hyresbidrag. Till grund för detta ligger ett avtal mellan
socialnämnden och föreningen/organisationen.
Förutsättningar för att erhålla bidrag enligt dessa bestämmelser, är att sökande
uppfyller nedanstående villkor:
Sökanden skall
 vara en ideell förening
 vara ansluten till en riksorganisation, om sådan finns
 ha ett organisationsnummer
 verka inom nämndens verksamhetsområde
 ha verksamhet förlagd till Vingåkers kommun. Bidrag utgår endast för
medlemmar som är boende inom kommunen
 antagit stadgar, utsett ansvarig styrelse och ha revisorer
 vara öppen och demokratiskt uppbyggd; bedrivas i en anda av tolerans och
respekt för oliktänkande samt på sådant sätt att självständigt tänkande och
ställningstagande främjas.
 ha en drogpolicy
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Prioritering
Vid resursbrist prioriteras föreningar/organisationer i denna ordning:
1. Föreningar vars verksamhet avlastar det kommunala ansvaret
2. Föreningar vars verksamhet tydligt arbetar med stöd till utsatta och svaga
grupper
3. Föreningar som arbetar med aktivering, självhjälp, intressebevakning etc.
4. Övriga föreningar
Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 27
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

2 (7)
Basbidrag
För att vara berättigad till detta bidrag skall till ansökan bifogas följande:
 antagna stadgar
 resultat- och balansräkning
 verksamhets- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret
 förteckning över aktuell styrelse och revisorer
 uppgift om plus- eller bankgiro
 uppdatering av föreningsuppgifter
 antal medlemmar i Vingåkers kommun som föregående år erlagt
medlemsavgift och hur många av dessa som är under 20 år.
 ha minst fem betalande medlemmar i Vingåkers kommun
Ansökan behandlas ej om inte alla uppgifter är ifyllda eller besvarade.
Basbidraget är ett stöd för den löpande föreningsverksamheten. Har bidrag sökts
på annat håll skall 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.
Grundbeloppet är 1000 kr för förening med minst 5 betalande medlemmar i
Vingåkers kommun.
Medlemsbeloppet är 25 kr/betalande medlem, som är boende i Vingåkers
kommun.
Övrigt bidrag
Det övriga bidraget regleras i ett avtal mellan föreningen/organisationen och
socialnämnden. På detta sätt tydliggörs en del av principerna i Överenskommelsen
mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och
Landsting. Ett avtal tecknas mellan två parter av ömsesidigt intresse och beroende.
Av avtalet framgår vad föreningen åtar sig att utföra och storleken på det övriga
bidraget. Det som föreningen åtar sig att utföra kan vara ideellt och
samhällsnyttigt arbete t.ex. i form av kulturella och berikande upplevelser för
socialnämndens målgrupper. Det kan också vara verksamheter som ger värdefulla
komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.

Det övriga bidraget kan utgå som kontant ersättning; tillgång till lokaler eller
någon annan överenskommelse t.ex. möjlighet till information via kommunens
hemsida.
Bidrag till hyra av föreningslokal utgår endast om nämnden finner att skäl för
detta finns.
Uthyrning av socialnämndens lokaler
Socialförvaltningen förfogar över lokaler på Sävstagården och vid
Ekgården/Humlegården.
Det är många gånger positivt både för de boende och för kommunens verksamhet
om föreningar bedriver verksamhet vid dessa enheter. Uthyrning sker i den
utsträckning det inte inkräktar på kommunens egen verksamhet.
För verksamheter som till stor del riktar sig till de boende på Sävstagården eller
Ekgården/Humlegården och som planeras i samverkan med kommunen tas ingen
hyra ut.
Övrigt bidrag i form av tillgång på lokaler kan vara även kommunala lokaler som
ej disponeras av socialnämnden.
Föreningar som erhåller föreningsbidrag från Socialnämnden eller Kultur- och
Fritidsnämnden erlägger nettohyra. Kommunen strävar efter att samordna
hyresnivåerna för kommunala lokaler. Om förening har avtal med socialnämnden
kan i detta ligga speciella hyresvillkor.
Vid evenemang där entré tas ut utgår alltid den högre hyran.
Hyresnivåerna framgår av bilaga 2.
För samtliga prisnivåer gäller att hyresgästen återställer lokalen och grovstädar
efter aktivitet.
Avtalsförslag
Förslag till utformning av avtal finns i bilaga 1.
Avvikelse från bestämmelserna
Socialnämnden har att hantera föreningsbidragen inom givna budgetramar varför
avvikelser kan ske när nämnden finner behov/motiv för detta.
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Ansökan, utbetalning och uppföljning
Ansökan skall vara insänd senast den 31 mars.
Nämnden fattar beslut under maj månad och utbetalning sker senast 30 juni.
Uppdelning av utbetalning kan förekomma i förhållande till t.ex.
verksamhetsplanering. Uppdelning av utbetalning möjliggör för nämnden att göra
uppföljningar under bidragsåret.
Föreningsbidraget utgör stöd till mottagarens verksamhet och skall användas till
det ändamål som angivits i ansökan. Redovisning av hur bidraget använts sker
genom upprättad verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Redovisning
skall ske även om fortsatt föreningsbidrag inte kommer att sökas.
Om verksamheten förändras, så att mål som angetts i ansökan, inte längre kan
uppnås, skall detta omgående meddelas till nämnden.
Om verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning utvisar att bidrag ej
använts, för i ansökan angivet ändamål, kan möjligheten att erhålla bidrag
kommande år påverkas.
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EXEMPEL
Överenskommelse om föreningsstöd 2015

Bilaga1.

Nedanstående överenskommelse har träffats mellan Vingåkers sociala
förening (föreningen) och Vingåkers kommuns socialnämnd

1. Föreningen erhåller totalt 2000 kronor i basbidrag för år 2016 i enlighet
med riktlinjerna för föreningsbidrag och 2015 års
verksamhetsberättelse.
2. Föreningen erhåller enligt detta avtal 10 000 kr i övrigt bidrag
3. För sammankomster som föreningen anordnar i socialnämndens
lokaler och som bjuder in boende i säbo eller riktar sig specifikt till
socialnämndens målgrupper utgår ingen lokalhyra.
4. Medlen utbetalas vid ett tillfälle, så snart avtalet är godkänt av båda
parter.
5. Föreningen har möjlighet att sprida information om arrangemang via
kommunens hemsida.
6. Motivet för detta föreningsstöd är att föreningen arbetar för att uppnå
följande mål:
- Att erbjuda kommuninvånarna olika former av kulturella och andra
berikande upplevelser genom ideellt och samhällsnyttigt arbete.
- Att vara ett värdefullt komplement till kommunens verksamhet för
socialt utsatta grupper.
7.

Föreningen förbinder sig, att till sin målgrupp:
- erbjuda meningsfulla aktiviteter som befrämjar hälsa och
välbefinnande.
- bedriva studiecirklar, sport- och motionsaktiviteter samt olika
hobbyverksamheter. Minst en samlig i veckan på säbo eller
Sävstagården.
- erbjuda social samvaro och gemenskap genom olika träffpunkter
såsom söndagscafé på Humlegården och deltagande i väntjänsten.
-i samverkan med kommunens anhörigstödjare uppsöka alla
kommuninvånare som under året fyller 80 år.
- erbjuda aktiviteter till låga avgifter.

6 (7)
8. Föreningen skall efter avslutat verksamhetsår inlämna en redogörelse
av ovanstående förpliktelser till socialnämnden, dock senast en månad
efter årsmöte.
9. Föreningen förbinder sig att i övrigt följa fastställda regler för
kommunalt föreningsstöd.
10. Part får häva denna överenskommelse om motparten inte följer sina
åligganden enligt överenskommelsen och rättelse inte sker utan
dröjsmål efter skriftligt påpekande. För hävning fordras att försummade
åligganden är av väsentlig betydelse.
Överenskommelsen är ettårig
Överenskommelsen är upprättad i två likalydande exemplar, varvid parterna
tagit var sitt.

Datum: _________________

Datum:_______________

________________________
För socialnämnden

____________________
För Vingåkers sociala
förening

_____________________________
Namnförtydligande

____________________
Namnförtydligande

Uppgifter för utbetalning:

Kassör/firmatecknare (texta)

____________________
Adress

________________________

____________________

Telefonnr
Bankgironr./bankkontonr.
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Bilaga 2
Hyresnivåer för uthyrning av Socialnämndens lokaler

Lokal
Sävstagården
Matsal
Konferensrum
Bastu
Humlegården/Ekgården
Samlingssal
Samlingssal
Träningsrum
Konferensrum

per

Hyra

Netto

Timme
Timme
3 timmar

150
100
150

50
30
50

Timme
Dag
Timme
Timme

200
600
100
100

50
150
30
30

