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Socialnämnden

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för bidrag till
föreningar inom socialtjänstens område.
Inledning

Socialnämnden i Botkyrka kan, efter ansökan, bevilja bidrag till ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete i enlighet med inriktningen i
socialtjänstlagen (SoL).
Kultur och fritidsnämnden i Botkyrka ger i enlighet med av nämnden fastställda bidragsregler bidrag till
- Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet
- Mötesplatsföreningar
- Konstnärliga föreningar
Kultur- och fritidsnämnden ger även bidrag till föreningar som ger stöd till
äldre, fysiskt sjuka eller funktionshindrade.
Definitioner

Vad är en förening?
En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt
ändamål. Det finns två huvudtyper av föreningar: ekonomiska och ideella.
En ideell förening kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Med ideellt ändamål menas att syftet inte är att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Ideell förening
För att en ideell förening ska vara en juridisk person krävs att den har antagit stadgar och valt styrelse. Stadgarna ska åtminstone ange föreningens
namn, ändamål och hur beslut fattas. Att föreningen är en juridisk person
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innebär att den kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför
domstolar och myndigheter.
För att en ideell förening ska ses som allmännyttig och därmed vara undantagen från skattskyldighet ska föreningen ha till huvudsakligt syfte att
främja allmännyttiga ändamål. En definition av begreppet är sådana ändamål som enligt utbredd uppfattning är värda att stödja. Det räcker inte att
det ändamål som anges i stadgarna är allmännyttigt. Den verksamhet som
föreningen faktiskt bedriver ska också till minst 90 – 95 % tillgodose allmännyttiga ändamål.
Krav på ekonomisk redovisning
För ideella föreningar ställs krav på en systematisk och kronologisk redovisning av föreningens ekonomi, inkomster och utgifter. Dessa redovisas i
resultaträkning och balansräkning. Ekonomin granskas årligen av intern alternativt extern revisor. Ideella föreningar är formellt bokföringsskyldiga
enligt bokföringslagen om man uppfyller vissa villkor t.ex. har tillgångar
vars marknadsvärde överstiger 1,5 mnkr.
Allmänna villkor

De allmänna villkoren för socialnämndens bidragsgivning är avstämda mot
de allmänna villkor som gäller för kultur- och fritidsnämnden men anpassade efter vad som är specifikt för socialnämndens verksamhet.
Vad kan man söka bidrag för?

Socialnämndens verksamhetsbidrag till föreningar, är ett riktat bidrag till
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge
förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete som avlastar och
är ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde. Bidraget är i första hand ett stöd till verksamheter och bidrag ges inte till enbart
löne- och lokalkostnader eller administration.
Syftet med bidraget är att inspirera till förnyelse och utveckling samt utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga verksamheter. Bidrag ges inte till verksamhet för vilken en förening kan söka generella och
riktade förenings- och/eller projektbidrag från exempelvis Socialstyrelsen,
Länsstyrelsen eller från andra nämnder i Botkyrka kommun.
Vilka kan ansöka om bidrag?

Med föreningar avses här främst ideella föreningar. Det frivilliga sociala arbetet ska utgöra grunden i verksamheten och föreningarnas arbete ska rikta
sig till målgrupper inom socialnämndens område.
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Föreningen ska:
 bedriva en verksamhet som motverkar diskriminering och främjar
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder,
sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den
enskilde som person.
 vara demokratiskt uppbyggd, d.v.s. ha en vald styrelse, stadgar och
regelbundna möten, ha en ideell målsättning, samt vara registrerad
hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer
 ha lokal anknytning och/eller vända sig till invånarna i Botkyrka
kommun
 bedriva verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde
 verka för att all verksamhet är drogfri och föreningen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol,
droger eller kriminalitet
 presentera mål för verksamheten och arbeta för att följa upp resultaten
Bidrag ges inte till enskilda personer eller till organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
Krav på ansökan

Ansökan ska vara komplett och inlämnad i rätt tid.
Ansökan ska innehålla:

en beskrivning av verksamheten som ansökan avser med mål, aktiviteter och budget för hur de sökta medlen ska användas

en beskrivning på vilket sätt verksamheten är ett komplement till och
avlastar det sociala arbetet

en beskrivning av hur uppföljning kommer att ske

antal anställda, omfattning av frivilligt föreningsarbete samt antal medlemmar

belopp som ansökan gäller

beviljade och ansökta bidrag från andra finansiärer

senast reviderad årsberättelse och årsredovisning

en redovisning av hur tidigare bidrag använts ( kan ingå som en del i
årsberättelse och/eller årsredovisning)

underskrift av behörig firmatecknare
Ansökningstid

Ansökan för påföljande år lämnas senast 1 november .
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Varje förening kan ansöka vid ett tillfälle om året och för ett år i taget.
Socialförvaltningens stöd- och utvecklingsenhet handlägger ansökan.
Ansökan skickas
Information och ansökningsblankett finns på kommunens hemsida:
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/socialtengagerad/socialaforeningar
Socialförvaltningen ser helst att föreningarna ansöker via e-post
soc@botkyrka.se . Föreningar som inte har möjlighet till detta skickar ansökan till
Botkyrka kommun
Socialförvaltningen
147 85 Tumba
Bedömningskriterier
Generella

Bidraget fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och av de
ekonomiska förutsättningar som finns i socialnämndens budget. För att bedöma socialförvaltningens behov av den verksamhet som föreningen bedriver, sätts den i relation till socialnämndens prioriterade mål och åtaganden.
Dessa finns presenterade i handlingsplaner och flerårsplaner.
Nystartade föreningar bedöms också utifrån vad nämnden anser viktigt att
utveckla utifrån analyser i omvärldsspaning och prioriterade områden som
pekas ut nämndens Framåtsikt.
En bedömning görs för varje förening utifrån:









hur och i vilken omfattning socialförvaltningens olika enheter och
deras brukare känner till och/eller använder föreningens verksamhet
kvaliteten på verksamheten
resultat av verksamheten
vilken plan som finns för verksamhetens utveckling
förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete
organisationens totala verksamhet och ekonomi
hur organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat de har
uppnått

Beslut

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av socialnämnden senast i februari månad.
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Redovisning och återkrav

I beslutet för varje beviljat verksamhetsbidrag ska det framgå beviljat belopp samt eventuella villkor. Om bidraget betalats ut på felaktiga grunder,
inte använts för beviljat ändamål eller eventuella villkor i beslutet inte har
följts kan bidraget återkrävas.
För redovisning och uppföljning begär socialförvaltningen i maj/juni in
handlingar från senaste årsmöte;




årsmötesprotokoll
ekonomisk rapport och revisionsberättelse
verksamhetsberättelse

Om bedömningen görs att föreningen inte längre uppfyller villkoren för bidragsgivning ex. om föreningen ändrat sin verksamhet eller om förhållandena väsentligt förändrats, kan socialnämnden besluta om att hela eller delar
av bidraget ska återbetalas.
Lotta Persson
socialchef
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