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Riktlinje för föreningsbidrag 

Dessa riktlinjer gäller för föreningsbidrag som söks hos socialnämnden i Mariestads 

kommun. Den sökande föreningen ska ha aktiviteter som kompletterar sektor stöd och 

omsorgs verksamheter. 

 

Syftet med socialnämndens föreningsbidrag 

Föreningsbidrag beslutade av socialnämnden ska: 
 

• främja ett brett socialt engagemang i kommunen  
 

• främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande verksamhet  
och/eller angeläget stöd till människor med särskilda behov inom sektorns 
ansvarsområde 
 

• stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som kompletterar  
sektorns insatser till enskilda. 

 

Allmänna regler för föreningsbidrag från socialnämnden 

• Ansökan om föreningsbidrag kan göras två gånger per år i mars för beslut i april och 

oktober för beslut i november. Information ska finnas på kommunens hemsida om när 

ansökan ska vara socialnämnden tillhanda. Ansökan som kommit in efter sista 

ansökningsdatum behandlas inte. Föreningsbidrag ska sökas på särskild e-blankett via 

www.mariestad.se 

 

• I ansökan ska det framgå om, och i så fall, hur stort belopp som föreningen har  

ansökt om och/eller fått beviljat av annan aktör. Det ska även, om så är fallet, framgå 

vilken eller vilka aktörer detta är. 

 

• Till ansökan ska senast upprättad verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med 

resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse bifogas. 

 

• Sektor stöd och omsorg bereder alla ansökningar och lämnar förslag till beslut till 

socialnämnden AU där beslut fattas enligt delegationsordning.  

 

• Föreningarna får skriftligt meddelande om beslut om bidrag. 

  

• Om förening efter det att gynnande beslut fattats upphör med sin verksamhet eller om 

det i efterhand framkommer att den inte uppfyller grundvillkoren för beviljade bidrag, 

har kommunen rätt att hålla inne föreningsbidraget eller återkräva utbetalt 

http://www.mariestad.se/
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föreningsbidrag. Detsamma gäller om föreningen brustit i något annat väsentligt, som 

kommunen anser har betydelse för bidragsgivningen.  

 

• Föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor kan  

komma att påverka beslutet om föreningsbidrag. Förening som önskar att särskild 

hänsyn tas till ändamålsbundna villkorvid donation, arv eller gåva, ska beskriva dessa 

villkor. Ändamålet med fonderade medel ska redovisas.  

 

• Om kommunen bedömer att en förenings verksamhet är särskilt angelägen kan  

föreningen få stöd även om den inte helt uppfyller ovanståendeallmänna regler  

och nedanstående grundvillkor för föreningsbidrag. Vid sådant fall ska beslutet  

motiveras. Det ska tydligt framgå vad det är som är särskilt angeläget som gör  

att de allmänna reglerna och grundvillkoren frångås.  

 

Grundvillkor 

För att en förening ska komma ifråga för föreningsbidrag ska följande grundvillkor vara 

uppfyllda:  

 

• Föreningen/organisationen ska ha antagna stadgar, styrelse, medlemsmatrikel  

och organisationsnummer.  

 

• Av stadgarna ska framgå att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen  

för alla som stödjer föreningen syfte.  

 

• Föreningen ska bedriva sin verksamhet i och ha huvuddelen av sina  

medlemmar folkbokförda i Mariestad. När en förening vars verksamhet bedrivs i flera 

kommuner ansöker kan föreningsbidrag komma ifråga för denna del av verksamheten.  

  

• Om det finns felaktigheter eller vilseledande uppgifter i föreningens underlag  

till ansökan om föreningsbidrag kan föreningen ej beviljas bidrag. 

 

• Förening som fått föreningsbidrag från Socialnämnden är skyldig att på  

begäran tillhandahålla de handlingar som ligger till grund för de omständigheter som 

åberopas i ansökan. 

 

• Föreningsbidrag ges inte för affärsmässig verksamhet. I de fall föreningen  

bedriver både ideell och affärsmässig verksamhet, ska föreningen i sin  

redovisning till kommunen särredovisa den ideella verksamheten från vad som  

är affärsmässigt.  

 

• När förening som söker för enstaka aktiviteter har genomfört densamma ska 

redovisning av detta skickas till socialnämnden. Där ska framgå hur aktiviteten utfallit 

och om de i ansökan angivna målen/målet är uppnått. 

 

• Vid bidrag till mer löpande verksamhet ska verksamhetsberättelsen skickas till 

socialnämnden. Verksamhetsberättelsen ska vara utformad så att det framgår hur man 

uppnått de mål och syften som avsågs med bidragsgivningen.  

 

• Om föreningen ändrar verksamheten på ett sådant sätt att målen inte längre kan  
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uppnås ska föreningen meddela bidragsgivaren detta. Detta kan leda till omprövning av 

det beviljade bidraget och kan komma att påverka dess storlek.  

 

Prövningsgrunder 

Föreningsbidrag prövas med utgångspunkt i socialnämndens uppdrag och i förhållande 

till: 

• mål och syfte med föreningens verksamhet  
• vilka grupper föreningens verksamhet når  
• vilka aktiviteter föreningen planerar att genomföra de år som ansökan avser.  
• vilka andra verksamheter föreningen samarbetar med  
• hur föreningen i sin verksamhet tar hänsyn till perspektiven barn, genus och  
mångfald  

• föreningens opinionsbildande arbete.  

• i prövningen av ansökan om föreningsbidrag ska hänsyn tas till de prioriteringar som 

görs i socialnämndens budget det aktuella budgetåret.  
 

 

 


