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1 Inledning 
Socialnämnden i Katrineholms kommun kan, utifrån mottagen ansökan, bevilja så kallad 
föreningsbidrag till ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbetet inom kommunen och 
i enlighet med inriktningen i socialtjänstlagen (SoL).  

Socialnämndens föreningsbidrag ska således stödja föreningar/organisationer med värderingar 
och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet 
riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för utsatta grupper inom 
kommunen.  

Föreningsbidrag beviljas inte till affärsmässig- eller politiskt styrd verksamhet, verksamhet som 
har skulder till kommunen eller verksamhet som säljer tjänster till andra intressenter utanför 
kommunen. 

1.1 Socialnämndens definition av en förening 
En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. 
Socialnämnden avgränsar definitionen av förening som en ideell förening. 

Ideell förening kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål och bedriver ideell verksamhet. 
Med ideellt ändamål menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.  
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2 Allmänna villkor 
2.1 Föreningsregistrering 
För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen är öppen för alla, 
demokratiskt uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms kommun. Föreningen ska ha styrelse, 
stadgar, organisationsnummer och medlemmar som betalar medlemsavgift. En förening bör ha 
minst 10 medlemmar. 

Föreningen lämnar in ansökan om föreningsregistrering tillsammans med stadgar och protokoll 
från föreningens bildande eller årsmötesprotokoll till kommunens föreningskonsulent på 
Service- och teknikförvaltningen.  

Om föreningen uppfyller ovanstående läggs den in i kommunens föreningsregister och blir 
synbar på kommunens webb www.katrineholm.se. Registrering sker löpande under året.  

Det åligger sedan föreningen att varje år lämna in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 
resultat och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll, senast den 31 mars, till 
Service- och teknikförvaltningen.  

Föreningen ska även lämna in uppdatering till föreningsregistret om förändringar skett. Den 
förening som inte lämnar in dessa handlingar plockas bort ur registret. 

2.2 Bidragsberättigad förening 
För att söka föreningsbidrag krävs att föreningen är registrerad i kommunen eller bedriva 
verksamhet i Katrineholm, vars tjänster erbjuds till kommunens invånare. En registrerad 
förening har inte per automatik rätt till föreningsbidrag. 

En arbetsgrupp som består av representanter från kultur- och turismnämnden, service- och 
tekniknämnden och eventuell tjänsteman, samt även en representant från vård- och 
omsorgsnämnden eller socialnämnden då det gäller förening med verksamhet inom respektive 
område, ska fungera som stöd och rådgivning till föreningskonsulentens bedömning av om en 
förening ska anses berättigad att söka bidrag.  

Vid bedömning ska särskild vikt läggas på jämställdhet för att implementera en genusmedveten 
styrning i kommunen.  
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2.3 Vad kan man söka bidrag för  
Socialnämndens föreningsbidrag är ett riktat bidrag till verksamheter som riktar sig enbart till 
kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska främja och ge förutsättningar för ett brett 
utbud av frivilligt socialt arbete som tydligt avlastar eller kompletterar insatser som erbjuds 
kommunens invånare via socialnämndens ansvarsområde. 

Föreningsbidraget är i första hand ett stöd till delar av verksamheten som kommuninvånarna 
kommer i direkt kontakt med. Föreningsbidraget ges således inte till föreningens generalla 
administrativa kostnader, så som lokalhyra eller lönekostnader. Föreningsbidraget ges inte heller 
till verksamhet som föreningen kan söka generella och riktade bidrag från exempelvis 
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden, andra nämnder i kommunen med flera.  

2.4 Socialnämndens krav på ansökan 
Ansökan ska vara komplett och inlämnad i rätt tid.  

Förutom uppfyllelse av krav som anges i kapitel 2.2.Bidragsberättigad förening ska det i 
ansökan till socialnämnden framgå: 

• en särskild beskrivning av verksamheten som ansökan avser med mål, aktiviteter och 
specifik budget för hur de sökta medlen ska användas i verksamheten  

• analys och undersökningar som styrker behovet av verksamhetens inriktning bland 
kommuninvånarna 

• statistik över andel män och kvinnor i Katrineholms kommun som har fått ta del av, 
respektive uppskattas ta del av, verksamheten som man söker bidrag för 

• en beskrivning på vilket sätt verksamheten är ett komplement till det sociala arbetet 

• en beskrivning av hur uppföljning av bidraget, målet och aktiviteterna kommer att 
presenteras för socialnämnden 

• antal anställda, omfattning av ideellt föreningsarbete i relation till antalet anställda samt 
antal medlemmar 

• beviljade och ansökta bidrag från andra finansiärer  
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3 Bedömningskriterier 
3.1 Generella 
Föreningsbidraget fördelas enligt en bedömning av behovet av verksamheten, i form av ett 
komplement till det sociala arbetet i Katrineholms kommun. Socialnämndens ekonomiska 
förutsättningar sätter ramar för den totala summan som kan avsättas till föreningsbidrag.  

Socialnämndens bedömning av behovet av verksamheten kommer att sättas i relation till 
nämndens prioriterande mål och åtaganden som har fastställts av kommunfullmäktige. Dessa 
mål och åtagenden finns redovisade i kommunens övergripande plan med budget.  

3.2 Individuella bedömningar 
Socialnämnden bedömer varje inkommen ansökan om föreningsbidrag utifrån: 

• hur och i vilken omfattning socialnämndens verksamheter samt deras klienter känner till 
och/eller använder föreningens verksamhet 

• kvalitet på verksamheten, utifrån föreningens inskickade material och genomförda besök  

• föreningens totala verksamhet och ekonomi 

• medborgarnyttan som verksamheten har kunnat redovisa tydligt 

• plan för verksamhetens utveckling 

• förmåga att engagera lokala ideella krafter i föreningens verksamheter 

• hur föreningen har använt tidigare bidrag och vilket resultat de har kunnat uppnå samt 
redovisa för socialnämnden 

3.3 Beslut 
Beslut om föreningsbidrag fattas av socialnämnden under innevarande år. 
I särskilda fall kan socialnämnden besluta om föreningsbidrag för två år i taget men där 
utbetalningen av det totala bidraget fördelas jämt mellan år ett och år två. 

3.4 Kontroll 
Det är socialnämndens angelägenhet att föreningar som beviljas föreningsbidrag bedriver en 
verksamhet av god kvalitet. För att säkerställa att föreningen håller god kvalitet i sin verksamhet 
kan socialnämndens valda representanter och socialförvaltningens avdelningschef för 
öppenvården besöka föreningen samt genomföra intervjuer för att bilda sig en subjektiv bild av 
verksamhetens kvalitet. 

3.5 Stöd till föreningar 
Föreningar inom det sociala området erbjuds support av socialförvaltningen. Supporten avser 
frågor gällande detta dokument eller hänvisning till rätt instans gällande föreningens övriga 
frågeställningar. Föreningarna når supporten genom att ringa kommunens växel på 0150- 570 00 
och ber om att bli kopplade till socialförvaltningens reception.  



    
Socialnämnden   

 

7 
 

4 Redovisning och återkrav 
I beslutet för varje beviljat föreningsbidrag ska det tydligt framgå beviljat belopp samt de villkor 
som är bundna till bidraget. Om bidraget betalas ut på felaktiga grunder, inte använts för beviljat 
ändamål, villkoren i beslutet har inte följts och genomförd kontroll visar på dålig kvalitet i 
verksamheten kan föreningsbidraget återkrävas. 

För redovisning och uppföljning begär socialnämnden att senast 31 mars erhålla; 

• verksamhetsberättelse  

• verksamhetsplan  

• resultat och balansräkning  

• revisionsberättelse  

• årsmötesprotokoll 

Om socialnämnden bedömer att föreningen inte längre uppfyller villkoren för bidragsgivning 
exempelvis om föreningen ändrar sin verksamhet eller om förhållandena väsentligt föreändrats, 
kan socialnämnden besluta om att hela eller delar av föreningsbidraget ska återbetalas.  
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