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Regler för föreningsbidrag - socialnämnden  

 

Antagna av socialnämnden 2002-01-22 § 9 

Reviderad 2010-03-23 § 40  

Reviderad 2013-09-17 § 108 

Reviderad 2014-03-18 § 35 

Reviderad 2020-04-21, § 63 

1 Bidragsberättigade frivilliga organisationer 

Bidrag beviljas till frivilliga organisationer som föreningar, stiftelser och 

enstaka organiserade projekt, vars verksamheter sammanfaller med 

socialnämndens ansvarsområde och som har kommuninvånare i Sollentuna 

som medlemmar/deltagare. 

Bidrag utgår inte till enskilda medlemmar/deltagare, gårdsråd på 

kommunens seniorträffar eller anhörigråd på kommunens särskilda 

boenden. 

De frivilliga organisationerna ska vara ett komplement till socialnämndens 

egna verksamheter. Frivilliga organisationer, vars inriktning och innehåll i 

verksamheten sammanfaller med kommunens befintliga verksamheter 

upphandlade i konkurrens är inte bidragsberättigade. 

De frivilliga organisationerna ska vara öppna för alla kommuninvånare, som 

faller inom ramen för organisationens verksamhet. 

De frivilliga organisationerna ska ha ett organisationsnummer och ett plus- 

bank-giro eller ett bankkonto i föreningens namn. 

 

2 Bidrags- och ansökningstid 

Bidrag beviljas per kalenderår. 

Ansökan ska vara komplett och ha inkommit senast den 15 oktober. 

Föreningsbidrag ska sökas på särskild e-blankett via www.sollentuna.se. 

Aktuell ansökningstid och bestämmelser för föreningsbidrag annonseras i 

lokaltidningen samt på kommunens hemsida. Beslut om kommande års 

bidrag sker senast vid nämndens sammanträde i december.  

3 Underlag för beslut 

Föregående års bokslut (resultat- och balansräkning), verksamhetsberättelse 

och revisionsberättelse samt budget och verksamhetsplan för bidragsåren 

ska lämnas med ansökan. För ny förening gäller att stadgar och formellt 

beslut om att förening bildats, ska finnas och bifogas ansökan. 
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4 Prövning 

Alla villkor, under punkt 1, för bidrag ska vara uppfyllda. 

Alla handlingar ska finnas med i ansökan och ansökan ska ha inkommit i 

tid. Eventuell utvärdering enligt tidigare beslut av socialnämnden ska ha 

genomförts. 

5 Uppföljning 

Beviljade föreningsbidrag följs upp årligen. Verksamhetsberättelse, 

ekonomisk redovisning med resultat och balansräkning samt 

revisionsberättelse ska lämnas in snarast efter föreningens årsmöte varje år. 

Socialförvaltningen följer upp föreningens arbete vid behov. Uppföljningar 

kan till exempel komma att ske via besök, frågeenkäter etc. 

Den förening som upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller 

grundvillkoren för beviljade bidrag, har kommunen rätt att hålla inne 

föreningsbidraget eller återkräva utbetalt föreningsbidrag. Detsamma gäller 

om föreningen brustit i något annat väsentligt, som kommunen anser har 

betydelse för bidragsgivningen. 

Om extraordinära förändringar inträffar som påverkar förutsättningarna för 

ekonomiskt stöd till föreningar kan socialnämnden ompröva 

föreningsbidragen. 

6 Prioritering 

Bidraget är selektivt, vilket innebär att varje ansökan prövas för sig. 

Prioritering mellan olika organisationer, som enligt prövning uppfyller alla 

kraven för att erhålla bidrag, sker utifrån kommuninvånarnas behov av 

verksamheten, socialnämndens nytta och behov av verksamheten, antalet 

medlemmar/deltagare från Sollentuna samt det ekonomiska behovet av 

bidrag. 

7 Undantag 

Socialnämnden kan, för enstaka ansökan, bevilja undantag från ovanstående 

allmänna regler. Om kommunen bedömer att föreningens verksamhet är 

särskilt angelägen kan föreningen få stöd även om den inte helt uppfyller 

ovanstående allmänna regler. Vid sådant fall ska beslutet motiveras. Det ska 

tydligt framgå vad det är som är särskilt angeläget som gör de allmänna 

reglerna frångås. 

 


