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Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens
verksamhetsområde
Inledning

Socialnämnden i Botkyrka kan, efter ansökan, bevilja bidrag till ideella föreningar som bedriver social verksamhet.
Kultur och fritidsnämnden i Botkyrka ger i enlighet med av nämnden fastställda bidragsregler bidrag till
•
•

Föreningar med verksamhet för: barn- och ungdomar, personer med
behov av särskilt stöd och seniorer 65+
Konstnärliga föreningar

Allmänna villkor för att en förening ska kunna söka föreningsbidrag

De allmänna villkoren för socialnämndens bidragsgivning är avstämda mot
de allmänna villkor som gäller för kultur- och fritidsnämnden.
Föreningen ska ha antagit stadgar och ha en vald styrelse. Föreningen ska ha
till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.
Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska
principer och vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål
och syfte samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering. De
sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Föreningen ska sträva efter en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen och över dess verksamhet, oavsett kön.
Endast alkohol- och drogfri föreningsverksamhet kan få bidrag.
För att få bidrag från kommunen ska föreningar med barn- och ungdomsverksamhet: erbjuda drogfria barn- och ungdomsaktiviteter och tydligt ta
avstånd från droger. Drogfria barn- och ungdomsaktiviteter är fria från tobak, alkohol, narkotika och doping.
Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas av FN: s barnkonvention och samtliga föreningar ska vägledas av FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Föreningen ska ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter
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Bidrag betalas bara ut till föreningens bank- eller plusgiro.
Föreningen ska bedriva en verksamhet som är riktad till medborgare i Botkyrka kommun
Vad kan man söka bidrag för?

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. Den frivilliga sociala
verksamheten ska utgöra grunden i föreningens arbete som ska rikta sig till
målgrupper inom socialnämndens område.
Krav på ansökan

Ansökan om bidrag ska göras av föreningens ordinarie styrelse. Ansökan
ska vara komplett och inlämnad i rätt tid och underskriven av behörig firmatecknare. Till ansökan ska följande handlingar bifogas och de ska vara
godkända av föreningens årsmöte.
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse från föregående år (ska innehålla en redogörelse
av hur tidigare bidrag har använts)
Ekonomisk berättelse från föregående år
Årsmötesprotokoll
Revisionsberättelse

Föreningarna är skyldiga att på begäran kunna uppvisa undertecknade original av årsmötesprotokoll och revisionsberättelse.
Det ska klart framgå av den ekonomiska berättelsen hur mycket som är bidrag från Botkyrka kommun, bidrag från andra bidragsgivare, liksom intäkter från betalande medlemmar samt medlemsavgiftens storlek.
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Bidrag från en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en
gång och kan bara sökas av den förening som genomfört verksamheten.
Ansökningstid

Ansökan för påföljande år lämnas senast 1 oktober. Kompletteringar ska
vara inne senast 20 oktober.
Socialförvaltningens stöd- och utvecklingsenhet handlägger ansökan.
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
Beslut

Beslut om bidrag fattas av socialnämnden innevarande år.
Bidrag beviljas efter bedömning av behovet av verksamheten i relation till
de ekonomiska förutsättningar som finns i socialnämndens budget. En bedömning av hur verksamheten kompletterar socialnämndens verksamhet
samt hur föreningen använt tidigare bidrag och resultatet av detta.
Redovisning

Föreningar som får kommunalt bidrag är skyldiga att visa upp sina räkenskaper, protokoll, medlemsregister, redovisning av deltagarbesök, och övriga handlingar för kommunens utsedda granskare om kommunen efterfrågar detta.
I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan socialnämnden
kräva tillbaka redan utbetalt bidrag, alternativt avvakta med utbetalning av
beviljat bidrag. Eventuella kontroller sker med iakttagande av medlemmarnas personliga integritet. En förening som avsiktligen uppger felaktiga uppgifter kan nekas bidrag.
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