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- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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Riktlinjer för vård- och omsorgs-
nämndens föreningsstöd 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, § 20, att anta Övergripande 
anvisningsdokument för föreningsstöd2. Där framgår vad som krävs för att bli en registrerad 
respektive bidragsberättigad förening i Katrineholms kommun. De huvudsakliga 
målsättningarna är att:  

• Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv 
• Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer  
• Uppnå en bättre integration  
• Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa  
• Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för 

deltagande  
• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor  
• Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt 
• Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid. 

Fullmäktige beslutade samtidigt att uppdra åt berörda nämnder att upprätta riktlinjer för 
föreningsstöd i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Allmänna villkor 
Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med 
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning. Särskild 
uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning eller för pensionärer. 

Former av bidrag 
Vård- och omsorgsnämnden har följande former av bidrag:  

• Grundbidrag för löpande verksamhet (kan sökas en gång per år). 
• Övrigt bidrag. Nämnden gör bedömning utifrån innehåll i separat ansökan. 
• Hyresbidrag. 
 
Bidragen kan endast sökas hos vård- och omsorgsnämnden. Nämnden beviljar inte bidrag 
till aktiviteter som genomförs inom kommunal verksamhet och i dess egen regi. 

Nämnden har möjlighet att prioritera vissa grupper och verksamheter i bidragsfördel-
ningen. 

                                                        

2 Anvisningsdokument för föreningsstöd, KF.pdf (katrineholm.se) 

https://www.katrineholm.se/download/18.7dbf6eef1771f538e44617c0/1612969498421/Anvisningsdokument%20f%C3%B6r%20f%C3%B6reningsst%C3%B6d,%20KF.pdf
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Förutsättningar för att få bidrag 
För att få bidrag enligt denna riktlinje ska sökande: 

• Vara en ideell förening 

• Vara ansluten till en riksorganisation, om sådan finns 

• Vara registrerad hos vård- och omsorgsnämnden i kommunens föreningsregister med 
årligen uppdaterade uppgifter 

• Verka inom nämndens verksamhetsområde. 

• Ha sin verksamhet i Katrineholms kommun. Bidrag betalas bara ut för medlemmar 
som bor i kommunen 

• Antagit stadgar, utsett ansvarig styrelse och revisorer.  
Stadgar ska kunna visas upp på begäran. 

Föreningarna får inte diskriminera någon på grund av ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell 
läggning, utseende, funktionsnedsättning, socioekonomisk status, åsikt eller kön, 
Verksamheten får inte främja våld, rasism eller bruk av alkohol och droger. 

Grundbidrag 
För att vara berättigad till grundbidrag ska följande bifogas till ansökan: 

• Budget för kommande år 

• Verksamhetsplan 

• Resultat- och balansräkning 

• Verksamhets- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsår  

• Årsmötesprotokoll med förteckning över aktuell styrelse, revisorer och uppgift om 
medlemsavgift. 

Grundbidraget är ett stöd för den löpande föreningsverksamheten. Har bidrag sökts på 
annat håll ska detta framgå av ansökan. 

Föreningens ekonomiska ställning påverkar nämndens årliga bedömning om behovet av 
bidrag.  

Förvaltningen prövar varje år de uppgifter som lämnats i ansökan. Felaktiga uppgifter kan 
medföra att nämnden avslår ansökan om bidrag. 

Förening som inte tar ut någon medlemsavgift, bedöms inte ha behov av ekonomiskt stöd 
från kommunen. 

Övrigt bidrag 
Bidragsansökan som inte kan bedömas inom grundbidrag hanteras inom Övrigt bidrag. 
Bedömning görs utifrån innehållet i ansökan. 
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Hyresbidrag 
Bidrag till hyra av föreningslokal betalas endast ut om nämnden finner att det finns skäl för 
det. Eventuellt hyresbidrag söks årligen samtidigt som grundbidraget. 

Föreningen måste vid varje ansökningstillfälle bifoga kopia på hyresavtal och 
hyresavi/motsvarande. 

Enligt tidigare beslut, av dåvarande socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd, hyr vård- 
och omsorgsförvaltningen lokaler för vissa föreningsverksamheter.  

Dessa specificeras i nämndens årliga beslut över föreningsbidrag/hyresbidrag. 

Avvikelse från riktlinjen 
Om särskilda skäl finns kan nämnden göra avvikelser från dessa riktlinjer. 

Ansökan, utbetalning och uppföljning 
Ansökan om grundbidrag görs digitalt i föreningssystemet och senast den 30 september. 
Grundbidrag betalas ut under första kvartalet det år ansökan avser. Information finns på 
www.katrineholm.se.  

Föreningskonsulenterna kan hjälpa föreningarna med ansökan. 

Övrigt bidrag kan sökas löpande under året.  

Föreningsbidraget är stöd till mottagarens verksamhet och ska användas till det ändamål 
som angivits i ansökan. Föreningarna redovisar hur bidraget använts genom verksam-
hetsberättelse och ekonomisk redovisning. Av verksamhetsberättelsen ska framgå vad som 
gjorts i förhållande till tidigare insänd verksamhetsplan. Föreningarna ska redovisa även 
om de inte kommer att söka fortsatt föreningsbidrag. 

Vård och omsorgsnämndens presidium och handläggare träffar föreningarna en gång per 
år för dialog och information.  

Om verksamheten förändras så att mål, som angetts i ansökan, inte längre kan uppnås ska 
detta omgående meddelas till vård- och omsorgsförvaltningen. 

Möjligheten att få bidrag kommande år kan då komma att påverkas. 

Uppföljning av hyresbidrag 
För underlag till fördelning av hyresbidrag begär föreningskonsulenterna årligen in kopia 
på hyresavtal, hyresavi/motsvarande.  Vård- och omsorgsförvaltningens handläggare 
granskar handlingarna. 

Överordnade styrdokument 
• Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd (senast ändrat av kommun-

fullmäktige 2020-01-20, § 9). 

http://www.katrineholm.se/
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