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Riktlinjer för bidrag till föreningar verksamma inom
socialnämndens ansvarsområde
Allmänt
Inom socialnämndens ansvarsområde finns medel avsatta för bidrag till föreningsverksamhet.
Socialnämndens föreningsbidrag ska ge förutsättningar för frivilligt socialt arbete som
kompletterar insatserna inom socialnämndens ansvarsområden.
Handikappförening som bedriver idrottsverksamhet kan söka bidrag till detta genom
utbildnings- och kulturnämnden i Markaryds kommun.

Allmänna förutsättningar för bidrag
Generella villkor för bidrag:
-

vara en ideell förening
vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin
som samhällssystem
ha lokal anknytning eller vända sig till invånarna i Markaryds kommun
ha en vald styrelse och antagna stadgar
ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisionsberättelse godkänns
ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel

Bidrag utgår ej:
- till förening som för motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan
kommunal nämnd eller motsvarande
Övrigt
- eventuella skulder till kommunen bör regleras innan beviljade bidrag utbetalas.
- bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter kan medföra
återbetalningsskyldighet
- för sent inkommen ansökan behandlas ej

-

-

-

utbetalning av bidrag till pensionärs- och handikappföreningar samt sociala
organisationer sker senast juli månads utgång. Övriga bidrag betalas ut efter att beslut
fattats av socialnämnden.
all bidragsgivning sker inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel för
gällande budgetår. Socialnämnden beslutar om fördelning av föreningsbidrag inom
ramen för de medel som har fastställts i budgeten.
socialnämnden har föreningsbidrag enligt dessa riktlinjer att fördela, inga ytterligare
medel inom området finns att söka.

Bedömningsgrunder
Socialnämndens beslut om föreningsbidrag grundar sig på att de allmänna förutsättningarna
för föreningsbidrag är uppfyllda.
Nystartade föreningar har möjlighet att ansöka om uppstartsbidrag trots att allmänna
förutsättningar för att erhålla bidrag inte är uppfyllda.

Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar
- Grundbidrag, fast del 3 000 kronor/förening
- Grundbidrag, rörlig del 25 kronor/medlem
- Lokalhyresbidrag utgår för föreningslokal med högst 60 % av kostnaden för hyra, el,
vatten och försäkring. Högsta belopp är 9 000 kr/år.
- Bidrag till halkskydd, uppgår till 2,5 promille av prisbasbeloppet per utdelat
halkskydd till målgruppen kommuninvånare i Markaryds kommun 70 år och äldre.
Föreningen åtar sig att organisera, administrera, informera och distribuera halkskydd
och återredovisa utdelningen av halkskydd. Erbjudandet ska riktas till hela målgruppen
oavsett föreningstillhörighet. Ansökan och utbetalning av bidrag görs i förskott. Om
återredovisning ej sker eller om medel ej använts fullt ut kommer föreningen att bli
fakturerad på aktuellt belopp.

Bidrag till kvalitetshöjande insatser
Socialnämndens bidrag till kvalitetshöjande insatser riktar sig till äldre personer i särskilt
och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till anhöriga som utför
stora insatser genom att ta hand om och vårda sina närstående. Civilsamhället kan ansöka om
bidrag för kvalitetshöjande aktiviteter för målgruppen.
Bedömning görs utifrån hur många individer aktiviteten riktar sig till och hur de planerade
aktiviteterna kommer målgruppen till gagn.
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Bidrag till sociala organisationer
Socialnämndens sociala bidrag betalas i första hand ut till föreningar som stödjer barn. Om
det finns särskilda skäl kan stöd betalas ut till föreningar som stödjer vuxna personer i behov
av särskilt stöd.
Bedömning görs utifrån vilken utsträckning föreningens verksamhet utgör ett komplement till
socialnämndens verksamhet.

Integrationsbidrag
Socialnämndens integrationsbidrag ska stimulera civilsamhällets arbete med
integrationsfrämjande insatser. Ansökan ska innehålla en beskrivning utifrån hur arbetet
främjar integration samt ansökningsbelopp.
Bedömning görs utifrån vilket sätt aktiviteten främjar integration i samhället.

Ansökan
Ansökan ska vara komplett och undertecknad av ordförande eller av styrelsen utsedd
firmatecknare. Ansökan ska vara Markaryds kommun tillhanda senast 30 april. För sent
inkomna ansökningar behandlas ej. Ansökan om bidrag till kvalitetshöjande insatser samt
integrationsbidrag kan göras löpande under året. Följande ska bifogas till ansökan:
- Ansökan om föreningsbidrag
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse – en beskrivning av verksamheten under föregående år som
innehåller en redovisning av hur eventuellt tidigare bidrag använts och vilket resultat
som uppnåtts.
- Balans- och resultaträkning
- Revisionsberättelse
- Verksamhetsplan - beskrivning av föreningens planerade arbete/aktiviteter kommande
år
- Vid ansökan om lokalhyresbidrag ska handling som styrker lokalkostnad bifogas
- Vid ansökan om föreningsbidrag till halkskydd ska bilaga 1 fyllas i och bifogas
ansökan.
- Vid ansökan om bidrag till kvalitetshöjande insatser ska bilaga 2 fyllas i och bifogas
ansökan.
- Vid ansökan om bidrag till sociala organisationer ska bilaga 3 fyllas i och bifogas
ansökan.
- Vid ansökan om integrationsbidrag ska bilaga 4 fyllas i och bifogas ansökan.
- Återredovisning av föreningsbidrag till halkskydd ska göras senast 31/12 det året som
ansökan avser.
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