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Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens
verksamhetsområde
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver frivillig
verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat sätt
bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. Föreningsbidrag ges inte för
affärsmässig verksamhet
Bidrag söks för ett år i taget och avser perioden 1 juni – 31 maj.
De föreningar som beviljats bidrag föregående år får ansökningshandlingar utskickade i
januari. Förvaltningen informerar även genom annonsering på kommunens hemsida och i
lokaltidningar om möjlighet att söka föreningsbidrag från socialnämnden. Bidrag utgår inte
till föreningar som omfattas av kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser.
Krav på organisationen
Föreningen ska
- verka och ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och rikta verksamheten
mot kommuninvånarna i Varberg
- ska ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till
socialnämndens verksamhet
- ska ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom
socialnämndens område
- ha bedrivit verksamhet i minst ett år
- ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits av årsmöte
- lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som behövs för kontroll
av lämnade uppgifter och tilldelat bidrag
- ha organisationsnummer samt eget plus- eller bankgiro.
Bidragstyper
- Verksamhetsbidrag
- Startbidrag
Verksamhetsbidrag
I ansökan om verksamhetsbidrag ska föreningen beskrivavad bidraget skall användas till.
Föreningens ska redogöra för syfte och mål med verksamheten samt vilken målgrupp som
föreningen vänder sig till.
Beviljat verksamhetsbidrag kan understödja föreningens kostnader för till exempel hyrespersonal-samt annan driftskostnad.

Startbidrag
Startbidrag är avsett som stöd till nystartad ideell förening som bedriver verksamhet som
kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat sätt bedöms vara till nytta inom
nämndens verksamhetsområden. Startbidrag kan utgå med maximalt 5 000 kr per förening.
Ansökan om startbidrag ska lämnas in inom tre månader efter föreningens bildande. Bidraget
utbetalas när föreningen haft minst tre månaders dokumenterad verksamhet. Ansökan av
startbidrag kan ske under hela året.
Krav på ansökan
Ansökningsblanketten ska vara komplett ifylld och undertecknad av behörig
firmatecknare. Till ansökan skall bifogas:
- uppgift om stadgar, styrelse och revisorer
- senast reviderad verksamhetsberättelse och årsredovisning
- verksamhetsberättelsen ska vara så utformad att det framgår hur man har uppnått de mål
och syften som avsågs med bidragsgivningen, och innehålla interna och utåtriktade
aktiviteter, antal möten, genomsnittligt antal medlemmar per år samt samarbetsaktiviteter
- redovisning av samtliga inkomster
- redovisning av beviljade och ansökta bidrag från andra finansiärer
- budget för ansökningsåret
- verksamhetens mål och beskrivning av aktiviteter som planeras och hur bidraget ska
användas
- redogörelse över hur föregående års bidrag använts
- andra verksamheter föreningen samarbetar med
- beskrivning av personalstat och personalkostnader, och personalens huvudsakliga
uppgifter.

Ansökan skall vara inkommen den 28 februari och skickas till:
Socialförvaltningen, Uppdragsavdelningen, 432 80 Varberg

Bedömningskriterier
Ansökningarna prövas var för sig och bedömningen av bidraget görs utifrån:
- socialnämndens behov av föreningens verksamhet, i relation till socialnämnden mål
- till vilka grupper föreningens verksamhet når
- mål och resultat av verksamheten
- ekonomisk redovisning samt möjlighet till egenfinansiering
- budget för ansökningsperioden
- hur föreningen använt tidigare bidrag.
- förmågan att engagera ideella krafter i organisationen arbete
- föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor.
Socialnämnden prioriterar i första hand de föreningar som åtagit sig bedriva verksamhet inom
de områden nämnden anser extra angelägna. Föreningens syfte och mål samt beskrivning av
hur man avser att använda bidraget ligger då till grund för bedömning av socialnämndens
nytta och behov av verksamheten.

Föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor kan komma att
påverka beslutet om föreningsbidrag. Föreningen ska redovisa detta, även ändamål med
fonderade medel.
Överenskommelse
För att bidrag ska betalas ut skall en överenskommelse träffas mellan föreningen
och socialnämnden. I överenskommelsen skall framgå bidragets omfattning,
vilken verksamhet föreningen skall bedriva, mål för verksamheten samt hur målen
skall följas upp. Överenskommelse enligt riktlinjerna utformas och genomföres och
undertecknas av socialnämnd och förening.

Beslut
Utredningen och framtagande av förslag till beslut görs av två ansvariga handläggare som
representerar socialförvaltningens ekonomiavdelning samt uppdragsavdelning. Inför förslag
till beslut sker en muntlig dialog med sökande förening.
Socialnämnden fattar beslut om föreningsbidrag vid aprilsammanträdet. Beslutet
gäller ett år, från och med 1 juni det år beslutet fattas till och med 31 maj nästa år.
I beslutet ska framgå bidragsbelopp samt eventuella villkor. Utbetalning sker tre
veckor efter att beslutet justerats. Beslutet kan inte överklagas.
Om extraordinära händelser inträffar som påverkar förutsättningarna kan bidraget omprövas.
Uppföljning/redovisning
Inför varje nytt bidragsår görs en uppföljning av hur föregående års bidrag
använts. Uppföljningen omfattar föreningens ekonomi, verksamhet, mål och
personalkostnader. Om bidraget inte använts på avsett sätt eller betalats ut på felaktiga
grunder kan bidraget återkrävas. Uppföljning kan kompletteras med dialogsamtal.
Förening som bedömer att de inte kan arbeta enligt planerad verksamhet, eller får
väsentligt ändrade förhållanden som påverkar verksamheten, skall snarast
meddela detta.

