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Inledning
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver en verksamhet som
kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat sätt bedöms vara till nytta inom
nämndens verksamhetsområde.
Bidrag kan beviljas andra föreningar i länet som är öppna för Älmhults medborgare. Det
förutsätter dock att föreningen är verksam inom socialnämndens område.
Föreningsbidrag ges inte för affärsmässig verksamhet.
Bidrag söks för ett år i taget. Bidrag utgår inte till föreningar som omfattas av kultur- och
fritidsnämndens bidragsbestämmelser.

Villkor för bidrag

Föreningen ska:
 vara hemmahörande och verksam i Älmhults kommun och rikta sin verksamhet mot
kommuninvånarna i Älmhult
 vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer
 ska ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till
socialnämndens verksamhet
 ska ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom
socialnämndens område
 ha en vald styrelse och antagna stadgar
 ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
godkänns
 årligen skicka in årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse och årsmötesprotokoll) samt redovisa antal medlemmar. Handlingar ska
vara socialförvaltningen tillhanda omgående efter föreningens årsmöte dock senast den 1
maj. Föreningar som har brutet räkenskapsår, ska senast den 1 oktober skicka in
handlingarna.

Förening som inte är hemmahörande i kommunen kan söka bidrag hos socialnämnden om
nämnden bedömer att föreningen bedriver en verksamhet som riktar sig till, eller i övrigt gagnar,
boende i Älmhults kommun.

Ansökan

I ansökan om föreningsbidrag ska föreningen beskriva vad bidraget ska användas till.
Föreningens ska redogöra för syfte och mål med verksamheten samt vilken målgrupp som
föreningen vänder sig till.
Ansökan om bidrag:
 ska göras på fastställd blankett, bilaga 1
 ska sökas av föreningens/organisationens styrelse och vara undertecknad av ordförande
eller en av styrelsen utsedd firmatecknare
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Ansökningshandlingarna ska vara socialförvaltningen tillhanda senast den 31 mars.

Bedömningskriterier

Ansökningarna prövas var för sig och bedömningen av bidraget görs utifrån:
 socialnämndens behov av föreningens verksamhet, i relation till socialnämnden mål
 till vilka grupper föreningens verksamhet når
 ekonomisk redovisning samt möjlighet till egenfinansiering
 budget för ansökningsperioden hur föreningen använt tidigare bidrag
 förmågan att engagera ideella krafter i organisationen arbete
 föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor.
Socialnämnden prioriterar i första hand de föreningar som åtagit sig bedriva verksamhet inom de
områden nämnden anser extra angelägna. Föreningens syfte och mål samt beskrivning av hur
man avser att använda bidraget ligger då till grund för bedömning av socialnämndens nytta och
behov av verksamheten.
Föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor kan komma att påverka
beslutet om föreningsbidrag. Föreningen ska redovisa detta, även ändamål med fonderade medel.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker till föreningens bankgiro eller bankkonto.

Kontroll

Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldiga att medge kommunen rätt att ta del av
föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som har betydelse för sökt bidrag.
Föreningens bokföring ska vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek och
anläggningskostnader, drifts- och hyreskostnader, klart framgår. Även medlems- och övriga
avgifter, antalet betalande medlemmar och avgiftsstorlek ska kunna utläsas.
Underlag för ansökta bidrag ska sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser angående
räkenskapshandlingar, det vill säga i 10 år.

Återbetalning

Bidrag som beviljats med felaktiga ansökningsuppgifter som grund, kan medföra
återbetalningsskyldighet.
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