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Regler 
för  
Sollentuna kommuns samverkan med den ideella 
sektorn 
Antagna av fullmäktige 2005-10-24, § 152 

Reviderade av fullmäktige 2017-03-16, § 41, Dnr 2016/0309 KS 123 

 

§ 1 Syfte och definition 
I syfte att förstärka och komplettera kommunens insatser på olika områden 
ska kommunen sträva efter att samarbeta med den ideella sektorn. 

Med den ideella sektorn avses organisationer och personer som verkar utan 
vinstintresse för ett gott syfte. 

§ 2 Avgränsning 
Samarbete får bara ske inom verksamhetsområden som har anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar och som inte enbart ska 
tillhandahållas av staten, en annan kommun, ett landsting eller av någon 
annan. Samarbete får inte heller ske om samarbetet innebär något annat 
avsteg från kommunens allmänna befogenheter. 

Samarbete får bara ske med organisationer som är uppbyggda och fungerar 
enligt allmänt vedertagna demokratiska principer och med 
organisationer/personer som öppet tar ställning för demokratin som ett 
samhällssystem.  

Samarbete får inte ske med organisationer som har en uppmuntrande attityd 
till eller bedriver verksamhet som kan skapa positiva attityder till missbruk 
av tobak, alkohol eller andra droger eller diskriminering på grund av kön, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller liknande 
förhållanden. 

Dessa riktlinjer är inte tillämpliga på kommunala verksamheter som bedrivs 
av annan efter upphandling eller på kommunalt bidragsfinansierade enskilt 
bedrivna verksamheter där kommunen enligt lag eller förordning är skyldig 
att tillhandahålla den tjänst eller den nyttighet som är föremål för 
bidragsgivningen. 

Samarbete med enskilda personer bör bara förekomma i undantagsfall. 

§ 3 Olika typer av samarbete 
Samarbete med den ideella sektorn kan ske genom  

- att kommunen för ett enstaka tillfälle/projekt eller fortlöpande, 
personellt samarbetar med en eller flera organisationer/personer 

- att kommunen ger bidrag till en eller flera organisationer/personer 
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3.1 Samarbete utan kommunal bidragsgivning 
Samarbete mellan kommunen och en eller flera organisationer/personer, 
utan att kommunen ger kontant bidrag, får bara ske om kommunen bedömer 
att samarbetet skapar ett mervärde för den verksamhet man samarbetar 
kring. 

Ett samarbete ska aldrig kunna uppfattas som ett kommunalt stöd till en 
organisation/person som bedriver en verksamhet där det inte finns ett 
allmänt intresse av att kommunen engagerar sig. 

Samarbetet ska vara beslutat av kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

3.2 Samarbete genom kommunal bidragsgivning 
Om kommunen vill lämna fortlöpande bidrag till en ideell organisation eller 
enskild person ska följande iakttagas: 

- Fullmäktige eller nämnd på delegation av fullmäktige, ska anta ett 
regelverk för bidragsgivningen. 

- En nämnd får bara ge föreningsbidrag för ändamål som ryms inom 
nämndens verksamhetsområde. Bidrag för ändamål som inte ryms 
inom en annan nämnds verksamhetsområde får lämnas av 
kommunstyrelsen. 

- Beslut om bidrag fattas av den bidragsgivande nämnden. 
Beslutanderätten får delegeras enligt kommunallagens regler om 
delegering av ärenden inom en nämnd. 

- För periodvis återkommande bidrag ska den bidragsgivande nämnden 
ha regler som bland annat reglerar syfte, målgrupp, 
ansökningsförfarande, villkor och uppföljning. 

- En förening kan inte få bidrag från fler än en nämnd för samma 
aktivitet. Innan en nämnd beslutar om bidrag ska kommunen 
kontrollera att den aktuella föreningen inte ansökt om bidrag hos 
annan nämnd. Om det finns särskilda skäl får dock två nämnder 
komma överens om att dela på bidragsgivningen till en förening. 
Nämnderna ska verka för att samordna tidpunkten för 
bidragsansökningar. 

- Om bidrag ges till en förening skall denna ha av medlemmarna 
godkända stadgar, styrelse och revisor/er, såvida inte särskilda skäl 
talar för annat. Av stadgarna skall framgå att varje kommunmedlem 
har rätt att bli medlem i föreningen och delta i verksamheten, såvida 
det inte särskilda skäl som talar för annat. 

- Organisationen/personen skall medverka till de kontrollåtgärder som 
bidragsgivande nämnd finner erforderliga. 

- Bidragsgivande nämnd ska före utbetalning av större bidrag 
säkerställa möjligheten att återfå utbetalat bidrag om den avsedda 
verksamheten upphör eller förändras på så sätt att bidragsgivning ej 
längre är aktuell. 
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- Bidragsgivande nämnd skall utöva erforderlig kontroll över 
organisationens/personens verksamhet och dess fullföljande av 
grundkraven i dessa regler. 

- Information om kommunens föreningsbidrag ska finnas samlat på 
kommunens webbplats.  
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