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Beslutad av omsorgsnämnden, 2017-10-24,§139 



Inledning 

Kultur och fritidsnämnden har huvudansvaret för föreningsbidrag i Skara kommun, enligt 

nämndernas reglementen. Omsorgsnämnden kan dock besluta om föreningsbidrag inom 

socialtjänstens område. 

Kriterier för att få föreningsbidrag 

Föreningen ska: 

 Vända sig till nämndens målgrupper 

 Vara ett komplement till nämndens verksamhet 

 Arbeta förebyggande för nämndens målgrupper 

 Vända sig till innevånare i Skara kommun 

Föreningen ska arbeta med: 

 Råd och stöd 

 Social gemenskap eller 

 Kamratföreningar 

Förutsättningar för föreningsbidrag: 

 Föreningen ska ha minst 10 medlemmar. 

 Föreningen ska aktivt verka 

o mot alkohol och andra droger 

o mot främlingsfientlighet 

o för jämställdhet och mångfald 

o för demokrati 

 

 För att godkännas som bidragsberättigad organisation ska föreningen fylla en viktig social 

funktion, stimulera till samhällsengagemang och bedriva verksamhet på demokratisk grund. 

 Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet i kommunen.  

 Föreningar vars verksamhet riktar sig till större geografiska områden, t ex länsövergripande 

eller nationella föreningar, kan i vissa fall erhålla bidrag trots att de inte bedriver verksamhet 

i kommunen om nämnden bedömer att det är av stor vikt att stödja verksamheten.  

 Föreningen ska vara registrerad hos skattemyndigheten. 

 Föreningen ska vara en juridisk person, dvs. ha stadgar och vald styrelse.  

 Föreningen ska vara stabil och ha en sådan karaktär att den kan anses ha en positiv betydelse 

för kommuninvånarna.  



Förening som erhåller föreningsbidrag är skyldig att ge socialnämnden sådan insyn i verksamheten 

som krävs för att kontroll av i ansökan lämnade uppgifter, samt att tilldelat föreningsbidrag används 

på angivet sätt. 

Föreningar som inte är bidragsberättigade: 

 Föreningar som får motsvarande bidrag eller anslag av annan kommunal nämnd i Skara 

 Skolföreningar 

 Föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga 

eller ekonomiska intressen, t.ex. fackföreningar. 

Former av bidrag 

Startbidrag  

Startbidrag kan ges en nystartad förening som har verksamhet riktad till nämndens målgrupper.  

Startbidraget kan ges med maximalt 4 000 kronor. Bidraget kan endast utgå en gång per förening. 

Verksamhetsbidrag  

Verksamhetsbidrag kan ges till föreningar som möter angivna kriterier och skickar in fullständiga 

ansökningar.  Det finns två delar i verksamhetsbidraget, grundbidrag och aktivitetsbidrag. Av 

ansökan ska framgå föreningens medlemsantal den 31 december, samt samtliga genomförda 

aktiviteter, datum för dessa och antalet medverkande i aktiviteterna.  För att räknas som en aktivitet 

ska den ha en varaktighet på minst en timma och haft minst fem deltagare.  

Ansökningsförfarande 

Ansökan skickas till omsorgsnämnden. Tillsammans med ansökan om föreningsbidrag bifogas: 

 Verksamhetsplan  

 Verksamhetsberättelse 

 Revisionsberättelse 

 Resultat- och balansräkning 

 Protokoll från årsmöte 

Föreningar som söker för första gången ska bifoga stadgar. I annat fall behöver stadgar bara bifogas 

om de inte lämnats tidigare eller om ändringar skett av stadgarna. 


