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Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens riktlinje för
föreningsbidrag
Syftet med vård- och omsorgsförvaltningens föreningsbidrag är att nämnden vill bistå
de föreningar som stödjer nämndens målgrupper, d.v.s. föreningar som stödjer äldre
och personer med funktionsnedsättningar.
Denna riktlinje är vägledande vid fördelningen av föreningsbidrag vid vård- och
omsorgsförvaltningen.

Grundvillkor för alla föreningar
•

Föreningens verksamhet ska vara utåtriktad och bedrivas i vård och omsorgs
anda.

•

Särskilt beaktas de föreningar som arbetar förebyggande för barn och
ungdomar med funktionsnedsättningar samt äldre.

•

Bidragsberättigade är ideella och demokratiska föreningar som har sin
basverksamhet och hemvist i Mölndals stad.

•

Föreningen måste ha haft verksamhet under minst sex månader i staden.

•

Föreningen ska vara öppen för envar som önskar stödja föreningens ändamål
och syfte, samt följa gällande svensk lagstiftning.

•

Föreningen ska ha minst 20 medlemmar boende i Mölndals stad.

Övrigt
Organisationer som erhåller kommunalt anslag är skyldiga att föra böcker enligt
bokföringslagens krav, ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister till
förfogande för granskning av kommunen utsedd granskare. I de fall föreningen inte följer
bidragsbestämmelserna kan nämnden kräva tillbaka redan utbetalt bidrag, alternativt
avvakta med utbetalning av beviljat bidrag. Ansökan om föreningsstöd ska göras av
föreningens lokala huvudstyrelse, ej från distrikt, krets eller riksorganisation.
Bidragsansökan ska vara underskriven av ordförande eller kassör. Bidragsansökan ska
inlämnas till Vård- och omsorgsförvaltningen. Beviljat bidrag utbetalas endast till
föreningens bank- eller postgiro.
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Föreningar som ansöker första gången ska bifoga stadgar. Övriga föreningar, som tidigare
inlämnat stadgar, ska endast bifoga stadgar om förändringar i denna skett sedan
föregående ansökan.
Föreningarna ska ansöka om föreningsbidrag senast 15 mars (poststämpling gäller) för
innevarande år.
Kompletteringar till grundansökan kan skickas in dock senast den 31 mars (poststämpling
gäller).
Ansökningar där komplettering ska ske och som inkommer poststämplat efter den 31 mars
kommer inte att behandlas. Beslut och avslag om bidrag är delegerat till tjänsteman på vårdoch omsorgsförvaltningen.

Principer för föreningar med målgruppen personer med
funktionsnedsättningar
Vid fördelning av medlen för föreningsbidrag gäller följande:
•

7 000 kronor beviljas i grundbidrag för administrativa kostnader.

Verksamhetsbidrag beviljas i relation till tre kriterier:

1.
Möten och sammankomster utifrån föreningens målsättning
Aktiviteter huvudsakligen avsedda för föreningens medlemmar, såsom
sammankomster för social gemenskap, fritidsverksamheter, föreläsningar, fortbildning
för medlemmar och utflykter.
2.
Externa aktiviteter och informationsspridning
Aktiviteter, som förutom egna medlemmar, vänder sig till myndigheter och
allmänheten med information och utbildning för att öka kunskapen om den egna
målgruppens funktionsnedsättningar och deras livsvillkor.

3.
Uppsökande arbete
Aktiviteter som möjliggör att föreningen kan erbjuda enskilda stöd så som
kontaktpersoner för specifika funktionsnedsättningar, besök på sjukhus och särskilda
boenden eller liknande.
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De summor som beviljas utifrån ovanstående kriterier är:
- 2 000 kronor (om föreningen uppfyller ett kriterium)
- 4 000 kronor (om föreningen uppfyller två kriterier)
- 6 000 kronor (om föreningen uppfyller alla tre kriterier och då har en
mycket omfattade verksamhet).

Principer för föreningar med målgruppen äldre
Vid fördelning av medlen för föreningsbidrag gäller följande:
•

7 000 kronor beviljas i grundbidrag för administrativa kostnader.

•

Verksamhetsbidrag beviljas i relation till antalet medlemmar. Föreningarna
får 40 kronor per medlem.

