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Regler för föreningsbidrag från Social- och
omsorgsnämnden
Social- och omsorgsnämnden delar varje år ut föreningsbidrag till ideella
föreningar i Linköping. Föreningsbidraget ska vara ett stöd till ideella
föreningar vars verksamhet riktar sig till kommunens invånare och som
kompletterar nämndens egna verksamheter. Det kan vara föreningar vars
främsta syfte är att stödja människor som är i behov av samhällets stöd eller
som har verksamhet för människor i behov av samhällets stöd.
Föreningsbidraget är för kommunen frivilligt att dela ut och prioriteringar görs
utifrån nedanstående regler. Bidraget är ettårigt och föreningar som vill ansöka
om föreningsbidrag måste lämna in ny ansökan varje år. Varje ansökan innebär
en ny bedömning och även om föreningen beviljats föreningsbidrag tidigare år
innebär inte en garanti för att beviljas bidrag även följande år.
Föreningsbidraget syfte är att:
 Främja demokrati, utveckling och ett brett socialt engagemang i
Linköpings kommun.(i enlighet med överenskommelse med idéburna
sektorn 2012)


Stimulera föreningar att bedriva verksamhet för personer som är i
behov av stöd på grund av fysiska, psykiska funktionsnedsättningar,
eller andra sociala skäl.



Motverka isolering för enskilda och grupper och främja allas
delaktighet i samhället.



Ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala
kontakter.
Social- och omsorgsnämndens uppdrag
Social- och omsorgsnämnden har, förutom när det gäller missbruksvård,
inte ansvar för personer som är 65 år och äldre - detta ansvarsområde
tillhör äldrenämnden. Nämnden har inte heller ansvar för försörjningsstöd
och
hemtjänst
för
någon,
oavsett
ålder
på
personen.
Arbetsmarknadsnämnden
ansvarar
för
försörjningsstöd
och
äldrenämnden för hemtjänst.
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VILKA FÖRENINGAR KAN SÖKA/KRAV PÅ FÖRENING
 Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar. Ekonomiska föreningar
beviljas inte bidrag.
 Verksam i Linköping. Föreningsbidrag kan beviljas för medlemmar
som bor i Linköpings kommun. När en länsförening bedriver
verksamhet i Linköpings kommun kan föreningsbidrag undantagsvis
beviljas.
 Föreningen ska ha verksamhet inom Social- och omsorgsnämndens
ansvarsområde.
 Föreningen ska ha minst 10 antal betalande medlemmar boende i
Linköpings kommun. Om en förening har medlemmar utanför
kommunen ska det tydligt redovisas hur många av medlemmarna som
är boende i Linköping.
 Föreningen ska ha antagna stadgar, styrelse och revisorer, lista över
medlemmar och organisationsnummer. Av stadgarna ska det framgå att
föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla.
 Föreningen ska ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika
villkor och föreningar ska motverka diskriminering och kränkande
behandling. Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte
förekomma.


Föreningen ska ha ordnad ekonomisk förvaltning och eget
postgirokonto/bankgirokonto

Ansökningsregler
 Ansökan görs på angiven blankett som kan laddas ner från
www.linkoping.se. Där finns information om när och hur ansökan ska
ske. Blanketten kan sändas in digitalt eller med post.
 Ansökan ska lämnas in under angiven ansökningsperiod. Ansökan som
inkommit in efter sista ansökningsdag behandlas inte.
 Ansökningsblanketten ska fyllas i fullständigt och korrekt och samtliga
begärda handlingar ska bifogas ansökan. Frågorna i ansökan ska
besvaras i ansökningsblanketten, inte hänvisas till i andra dokument.
 I ansökan ska det framgå hur stort belopp föreningen söker om. Det ska
också framgå om föreningen har ersättning eller bidrag från annan
förvaltning, myndighet eller organisation.
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 Ansökan ska skrivas under av firmatecknare.
Ansökningstid
Ansökan om föreningsbidrag från social- och omsorgsnämnden ska ha
inkommit senast den 31 oktober året före det år som ansökan avser.
Vilka bidragsformer finns?
Grundbidrag och medlemsbidrag
I grundbidraget ingår ekonomiskt stöd till hyreskostnader, administration,
telefonkostnader, porto med mera.
Medlemsbidraget baseras på antal betalande medlemmar som bor i Linköpings
kommun vilket ska verifieras i ansökan. Uppgifterna ska vara hämtade från det
året som ansökan lämnas in. På verifikationen ska det framgå vilket datum som
uppgifterna är hämtade.
Aktivitetsbidrag
Aktiviteterna ska ordnas för personer som är bosatta i Linköpings kommun.
Exempel på aktivitet kan vara sammankomster för social gemenskap,
föreläsningar, kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten eller aktiviteter för
att bryta isolering för enskilda personer.
Aktiviteterna ska beskrivas i ansökan så att innehåll, förväntat resultat och
kostnad tydligt framgår. Det ska också framgå vilka av kostnaderna som
föreningen söker bidrag till.
Särskilt aktivitetsbidrag
Särskilt aktivitetstsbidrag kan sökas av lokal samorganisation vilket är en
paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar. Samorganisationen ska
bedriva verksamhet som stöd till medlemsföreningarna.
Exempel på aktivitet är sammankomster för social gemenskap, föreläsningar,
kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten eller aktiviteter för att bryta
isolering för enskilda personer.
Aktiviteterna ska beskrivas i ansökan så att innehåll, förväntat resultat och
kostnad tydligt framgår. Det ska också framgå vilka av kostnaderna som
föreningen söker bidrag till.
Vad kan en förening inte få föreningsbidrag till?
Föreningar kan inte få bidrag för de delar som täcks av bidrag från annan
bidragsgivare. Föreningar som söker föreningsbidrag ska redovisa om de har
fått eller söker bidrag till verksamheten från någon annan bidragsgivare.
Bidrag ges inte retroaktivt.
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Till föreningar som beviljats föreningsbidrag
- Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva
utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet
eller inte använder pengarna på det sätt som angetts i ansökan.
Föreningen har en skyldighet att informera nämnden om sådana
förändringar. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en
förening brustit i något annat väsentligt. Det kan även komma att
påverka föreningens möjlighet till bidrag följande år.
-

Utbetalning av beviljat bidrag görs en gång om året till angivet bankeller post gironummer.

-

Kommunen kan komma att begära in redovisning av det utbetalade
föreningsbidraget. Då ska föreningen kunna redovisa vilka aktiviteter
som gjorts och vad de har kostat.

Bedömningskriterier
Vid bedömning av ansökningar läggs särskild vikt vid:
-

Att föreningen bedriver en verksamhet som möter angelägna behov
inom nämndens ansvarsområde eller som kompletterar nämndens egen
verksamhet

-

Om aktiviteterna stämmer överens med föreningsbidragets syfte.

-

Om föreningen haft ett jämställdhetsperspektiv i de planerade
aktiviteterna.

-

Om föreningens har tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv
och gåvor som kan komma att påverka beslutet om föreningsbidrag.
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