1 (3)

Riktlinjer för föreningsbidrag avseende
ideella förningar
Föreningsbidrag avseende ideella föreningar Sigtuna kommun
Äldre- och omsorgsnämnden fördelar bidrag till ideella föreningar verksamma i Sigtuna
kommun som i organiserad form bedriver föreningsverksamhet riktat inom nämndens
verksamhetsområde.
Allmänna bestämmelser föreningsbidrag
En organisation som uppfyller följande krav definieras som förening av Sigtuna kommun
och kan erhålla bidrag fördelade av äldre- och omsorgsnämnden.
Föreningen:
1. har stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen
2. har årsmöte där verksamhets- och ekonomisk berättelse ska godkännas samt där
revisionsberättelse ska redovisas
3. är uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer där styrelse väljs vid årsmöte
enligt föreningens stadgar
4. innehar plusgirokonto eller bankgirokonto
5. har sitt säte i Sigtuna kommun och vars medlemmar till större delen är
mantalsskrivna i Sigtuna kommun
6. består av minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet
samt erlägger en medlemsavgift enligt föreningens stadgar

ÄLDRE OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2 (3)

Särskilda bestämmelser avseende föreningsbidrag till ideella föreningar
En organisation som utöver de allmänna bestämmelserna uppfyller syftet med
föreningsbidrag kan erhålla sådant bidrag fördelat av äldre- och omsorgsnämnden.
Syfte:
Föreningsbidrag till ideella föreningar avser att främja och utveckla organiserad, ideell stödoch anhörigverksamhet i Sigtuna kommun. Med detta avses i detta sammanhang organiserad,
ideell verksamhet som riktar sig specifikt till människor i Sigtuna kommun.
Bidragsstorlek:
Storleken på beviljat föreningsbidrag till ideella föreningar baseras på:
•
•

verksamhetsplan för det kommande året
hänsyn till barnrättsperspektivet

I bidragsbeslut läggs tyngdpunkten på föreningens verksamhetsplan i kombination med barnrättsperspektivet.
Uppföljning:
Uppföljning av utbetalda medel görs nästföljande år. De föreningar som har tilldelats föreningsstöd ska årligen
återredovisa till nämnden hur de nyttjat bidraget. En förteckning över gjorda aktiviteter och insatser med
tillhörande kostnader ska ingå i återredovisningen.
Bidragsberättigade
För att erhålla äldre- och omsorgsnämndens bidrag ska föreningen uppfylla kraven i de
allmänna och särskilda bestämmelserna ovan.
Granskning
Äldre- och omsorgsnämnden äger rätt att verkställa granskning av de handlingar som ligger
till grund för bidragsansökan. Föreningen är skyldig att förvara dessa handlingar i minst fem
(5) år efter verksamhetsårets utgång.
Felaktigt inlämnade uppgifter
Inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka bidragens storlek medför dels
återbetalningsskyldighet, dels avstängning från erhållande av bidrag.
Ansökan om bidrag
Bidragssökande förening ska till Äldre- och omsorgsförvaltningen inlämna
ansökningshandlingar senast angivet datum det år för vilket bidraget söks.
Ansökningsblanketter rekvireras från Äldre- och omsorgsförvaltningen eller hämtas på
Sigtuna kommuns hemsida, www.sigtuna.se.
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Samtliga bidrag beviljas eller avslås efter ansökan och särskild prövning.
Ansökan
Ansökan ska fyllas i av sökande huvudansvarig.
Ansökan ska innehålla:
•
•
•
•
•
•

uppgifter om den sökande organisationen; huvudverksamhet, antal betalande
medlemmar etc.
senaste års verksamhetsberättelse
ekonomisk redovisning
verksamhetsplan inklusive budget för det sökta året
undertecknad revisionsberättelse
undertecknat protokoll från årsmöte
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