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Regler för föreningsbidrag vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Antagna av vård- och omsorgsnämnden 2008-09-02, § 98, 

Reviderad 2010-02-16, § 13. Reviderad 2013-09-17  

 

1 Bidragsberättigade frivilliga organisationer 

Bidrag beviljas till frivilliga organisationer som föreningar, stiftelser och 

enstaka organiserade projekt, vars verksamheter sammanfaller med vård- 

och omsorgsnämndens ansvarsområde och som har kommuninvånare i 

Sollentuna som medlemmar/deltagare eller riktar sig till personer över 65 år 

som bor i Sollentuna 

Bidrag utgår inte till enskilda medlemmar/deltagare, gårdsråd på 

kommunens seniorträffar eller anhörigråd på kommunens skärskilda 

boenden. 

De frivilliga organisationerna ska vara ett komplement till vård- och 

omsorgsnämndens 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 ha inkommit senast den 15 oktober. 

Aktuell ansökningstid och bestämmelser för föreningsbidrag annonseras i 

lokaltidningen samt på kommunens hemsida.  

Beslut om nästkommande års bidrag sker senast vid nämndens sammanträde 

i december. 
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Bidrag behandlas inte efter decembersammanträdet. 

 

3 Underlag för beslut 

Föregående års bokslut (resultat- och balansräkning), verksamhetsberättelse 

och revisionsberättelse. Budget och verksamhetsplan för bidragsåret (det år 

ansökan avser).  Lämnas in vid ansökan. 

 

För ny förening gäller att stadgar och formellt beslut om att förening bildats, 

ska finnas och bifogas med ansökan. 

 

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 vård- och omsorgsnämnden 

ska ha genomförts. 

 

5 Prioritering 

Prioritering mellan olika organisationer, som enligt prövning uppfyller alla 

kraven för att erhålla bidrag, bör ske utifrån kommuninvånarnas behov av 

verksamheten, vård- och omsorgsnämndens nytta och behov av 

verksamheten, antalet medlemmar/deltagare från Sollentuna samt det 

ekonomiska behovet av bidrag. 

 

 
 
 


