
 

 
 

   

 

 

1 (4) 

 

 
 
 
 
 
Regler för bidrag till ideella föreningar, 
stiftelser och organisationer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dokumenttyp: Regler 
Diarienummer: SN-2021/124 
Beslutande nämnd: Socialnämnden 
Beslutsdatum: 2021-05-27 
Giltighetstid: 2021-05-27 

Dokumentansvarig: Socialchef 



 

2 (4) 

 

 

Föreningsbidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer  
Stöd till social förening kan ges till förening som har som främsta syfte att stödja 

människor som är i behov av samhällets stöd. Verka för ökat engagemang i 

sociala frågor, förbättrad folkhälsa, minska utsatthet, förtryck och våld i sam-

hället, öka integration och acceptans för olika grupper i samhället. Stödet finns för 

verksamhet till barn och unga, vuxna under 65 år och för verksamhet till personer 

över 65 år. 

Det kan till exempel vara att driva träffpunkt, genomföra fritidsaktiviteter, ge 

utbildning och information eller ge stöd till anhöriga. Det kan gälla både löpande 

verksamhet, kurser eller särskilda aktiviteter och arrangemang. Föreningsbidraget 

är ett engångsstöd. Ansökan kan göras därefter för ny aktivitet eller period. 

 

För att beviljas bidrag förutsätts att alkohol och droger inte nyttjas i anslutning till 

föreningens verksamhet. 

Med förening menas här ideell förening, stiftelse, organisation eller samfund, som 

inte är vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär. 

 

Bedömning av ansökan  
Vid bedömningen av ansökningar utgår Socialnämnden från att den totala fördel-

ningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och tillgängligt 

utbud, för så många som möjligt. 

 

Föreningen måste uppfylla dessa krav för att kunna söka stödet: 
 Föreningen är demokratiskt uppbyggd. 

 Föreningen får inte vara vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär, till 

exempel vara en ideell förening eller stiftelse. 

 Den verksamhet föreningen söker bidrag för ska i huvudsak rikta sig till 

invånare i Knivsta kommun. 

 Föreningens verksamhet ska bygga på principen om alla människors lika 

värde. Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma. 

 Föreningens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer 

och/eller gällande lagstiftning. 

 All verksamhet ska vara drogfri och föreningen får inte bedriva 

verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger. 

 Föreningens ekonomi och bokföring ska följa bokföringslagens krav. 

Ekonomi och bokföring ska granskas av en revisor som är fristående från 

föreningens styrelse. Föreningen får inte ha skulder till en statlig 

myndighet. 

 Föreningen ska ha beredskap för att löpande kunna föra en dialog med 

kommunen och socialnämnden om den verksamhet man fått bidrag för. 
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Socialnämnden gör en bedömning av alla föreningar som söker stöd. 
Bedömning utgår från att föreningen 

 Bedriver en verksamhet som är till nytta inom verksamhetsområdet eller 

som kompletterar nämndens egen verksamhet 

 Har en verksamhet som harmonierar med nämndens mål och 

inriktningsdokument 

 Har en verksamhet som håller en hög kvalitet 

 

Stödets storlek 
Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje förenings verksamhet. Det finns 

inga fastslagna max- eller minimibelopp. 

 

Återbetalning av bidrag och avstängning 
Socialnämnden har rätt att stoppa bidrag till förening om: 

Bidrag används i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än som 

uppgivits i ansökan. 

 

Föreningen eller verksamheten avviker från villkoren i de allmänna förutsättnin-

garna. Vid bedrägligt lämnade uppgifter kan polisanmälan göras om nämnden så 

beslutar. 

 

Ansökan och information 
Ansökan om görs alltid före projektets eller aktivitetens genomförande. För sent 

inkommen ansökan behandlas inte. Föreningen kan söka bidrag för nästkomman-

de ett- eller treårsperiod. Det går inte att söka bidrag retroaktivt. 

 Ansökan lämnas in via e-tjänst, E-serve, som finns på kommunens 

hemsida. 

 Ansökan senast sista mars och sista september 

 Under april respektive oktober bereds ansökan för beslut 

 Komplettering kan krävas 

 Beslut tas i maj respektive november socialnämnd 

 Vid beviljad ansökan görs utbetalning inom en månad från beslut. Beslut 

kan tas om deltutbetalningar.  
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Ansökan ska innehålla: 

 Syfte och mål 

 Tidsram som ansökan avser 

 Beskrivning av målgrupp 

 Beskrivning av de viktigaste momenten och eller aktiviteterna 

 Beskrivning av metod/arbetssätt  

 Beskrivning av arbete med integrations- mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsfrågor 

 Beskrivning av hur verksamheten ska följas upp och redovisas till nämnd 

 Budget 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Stadgar 

 Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 

 Verksamhetsberättelse (från föregående år) 

 Bokslut (från föregående år) 

 Revisionsberättelse (från föregående år) 

 Verksamhetsplan med styrelseförteckning 

 Föreningens organisationsnummer 

 Föreningens kontonummer för eventuell utbetalning 

Redovisning 
Redovisning ska göras skriftligt av hur bidraget har använts. Lämnas in inom två 

månader från slutdatum för den tidsram som ansökan och det beviljade förenings-

stödet avser. 


