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FYLL I RAPPORTENS NAMN OCH EV. UNDERRUBRIK

FÖRENINGSBIDRAG FÖR SOCIAL VERKSAMHET
Socialnämnden ansvarar för verksamheter som ger stöd och boende till personer som behöver vård
och omsorg, äldre, personer med funktionshinder och personer med missbruk samt ger stöd till
barn, familjer och vuxna som far illa, har psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller befinner sig i en
socialt och ekonomiskt utsatt situation. Socialnämnden ansvarar även för vissa integrationsinsatser
och arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämndens föreningsbidrag för social verksamhet ska ses som ett
medel att stimulera föreningar och annan ideell verksamhet till aktiviteter som står i samklang med
socialnämndens uppgifter och syfte.

BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR
Föreningsbidrag för social verksamhet kan ges till föreningar och ideella organisationer som uppfyller
bidragsförutsättningarna för social verksamhet och de allmänna bidragsförutsättningarna.

BIDRAGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOCIAL VERKSAMHET
För att erhålla föreningsbidrag för social verksamhet ska föreningen vara verksam i Gislaveds
kommun och ha specifikt inriktade insatser mot något eller några av följande målgrupper:
x

Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt

x

Vuxna med missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en socialt utsatt situation

x

Barn och vuxna med psykiskt funktionshinder

x

Integration

x

Våld i nära relation

x

Annan målgrupp som faller inom socialnämndens uppdrag

Samtliga inkomna ansökningar bedöms utifrån prövningsgrunderna i detta reglemente (se
handläggning och beslut).

ALLMÄNA BIDRAGSFÖRUTSÄTTNINGAR
För att erhålla föreningsbidrag för social verksamhet ska föreningen och ansökan uppfylla samtliga
följande kriterier:
1. Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort (alt. ha lokalavdelning i Gislaveds kommun
och vara ansluten till en riksorganisation) och vara verksam i Gislaveds kommun.
2. Bidrag ska sökas av föreningens styrelse.
3. Sökande förening måste uppfylla följande villkor:
a) vara öppen för alla att vara medlemmar och vara uppbyggd enligt demokratiska principer
b) ha en vald styrelse och antagna stadgar
c) vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation
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d) ha minst tio medlemmar
e) ha konto eller giro i föreningens namn
4. Ansökan ska undertecknas av ordförande, sekreterare eller kassör.
5. Ansökan om bidrag ska göras årligen. Till ansökan ska följande dokument bifogas:
a) Årsredovisning för det senaste bidragsåret
b) Balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
c) Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
d) Sammanställning av planerade aktiviteter för ansökningsåret
e) Budget för ansökningsåret
6. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för motsvarande ändamål erhållit
bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som får bidrag från
annan kommunal nämnd eller verksamhet ska tydligt redovisa detta i sin ansökan.
7. Om föreningen erhåller eller ansöker om bidrag från annan kommun ska detta tydligt redovisas i
ansökan.
8. Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper protokoll och övriga
handlingar till förfogande på det sätt som socialnämnden bestämmer.

ANSÖKAN
Ansökan om föreningsbidrag för social verksamhet ska vara socialnämnden tillhanda senast 30 maj
året innan bidragsåret. Använd blankett ”Blankett för ansökan om föreningsbidrag hos
socialnämnden”. Ansökan ska vara komplett inklusive bilagor (se punkt 5 ovan). Om ansökan inte är
komplett ska den kompletteras med saknade dokument snarast (dock senast 30 augusti). Om
ansökan kommer in för sent prövas den inte.

HANDLÄGGNING OCH BESLUT
Socialförvaltningen kontrollerar att ansökningshandlingarna är kompletta och meddelar berörd
förening om inlämnad ansökan måste kompletteras. Socialnämnden förbehåller sig rätten att utifrån
nedanstående prövningsgrunder besluta att inte bevilja ansökan eller bevilja ansökan delvis eller helt.
Bidrag beviljas för ett år i taget.
Socialnämnden beslutar årligen hur mycket pengar som kan beviljas för föreningsbidrag för social
verksamhet.
PRÖVNINGSGRUNDER
Ansökan om föreningsbidrag för social verksamhet bedöms med utgångspunkt i socialnämndens
grunduppdrag, verksamhetsdirektiv och i förhållande till:
x
x
x

Mål och syfte med föreningens verksamhet och aktiviteter
Vilka grupper föreningens verksamhet och aktiviteter når
Vilka aktiviteter som föreningen planerar att genomföra det år som ansökan avser
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x
x
x

Vilka andra verksamheter som föreningen samarbetar med
Hur föreningen i sin verksamhet tar hänsyn till barn, genus, mångfald och tillgänglighet
Föreningens opinionsbildande arbete

BESLUT
Socialnämnden fattar beslut om bidrag i november. Beslutet expedieras till föreningen via e-post eller
vanlig post.
Utbetalningen görs i januari.
ÅRSHJUL

Årshjul
Ansökningarna tas
upp som ärende på
AU och SN. Beslut
om beviljat bidrag

dec

jan

nov

Senast inlämning
av
kompletterande
handlingar

Utbetalning av beviljat
föreningsbidrag

feb

okt

mars

sep

apr

aug

maj
juli

Ansökan ska ha
inkommit till
socialnämnden
senast 30 maj

jun

Mål- och
budgetbeslut i SN
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ANSÖKAN OM BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET HOS
SOCIALNÄMNDEN AVSEENDE SOCIAL VERKSAMHET

Föreningens namn: __________________________________________________
Adress:___________________________________________________________
Postadress:________________________________________________________
Organisationsnummer: _______________________________________________
Bank- eller postgiro: _________________________________________________
Faxnummer:_______________________________________________________
E-postadress: ______________________________________________________
Kontaktperson:___________________________ Telefon dagtid: ______________

Underskrift firmatecknare: ____________________________________________
Namnförtydligande: _________________________________________________
Handlingar bifogade med ansökan:
o

Årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

o

Balans- och resultaträkning

o

Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret

o

Sammanställning av planerade aktiviteter och budget för ansökningsåret

Övriga kommunala bidrag som sökts av föreningen: __________________________
________________________________________________________________

Summa ansökt bidrag:__________________________________________________

Ansökan skickas till:
Gislaveds kommun
Socialförvaltningen
Stortorget 1
332 80 Gislaved
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