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REGELVERK Föreningsbidrag

Vår beteckning

Datum

2020-09-29

2(2)

VON och SN gemensamt

Socialförvaltningen

Inledning
Socialförvaltningens båda nämnder, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden
beviljar föreningsbidrag till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet med
anknytning till de båda nämndernas respektive verksamhetsområden.
Syfte
Föreningsbidraget är avsett att vara ett stöd till lokala föreningar/organisationer vars
engagemang innehåller fritidskvalitét, stöd- och hjälpinsatser som riktar sig till Håbo
kommuns invånare med anknytning till såväl vård- och omsorgsnämndens som
socialnämndens ansvarsområden.
Avgränsning
Detta regelverk gäller från och med ansökningar om bidrag för år 2021 och framåt
tills vidare.
Bestämmelser
Tolkning av bestämmelser om föreningsbidrag till förening/organisation ska ske
av socialnämnden alternativt vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun.
Föreningen/organisationen ska ha stadgar, vald styrelse samt en revisor.
Föreningen/organisationen ska bedriva ideell verksamhet.
Föreningen/organisationen ska vara ansluten till riksorganisation.
Förening/organisation kan dock efter särskild prövning av socialnämnd alternativt
vård- och omsorgsnämnd anses som bidragsberättigad även om medlemskap i
riksorganisation saknas.
Föreningen/organisationens ska bedriva verksamhet i Håbo kommun och
huvudsakligen vara avsedd för kommunens innevånare.
Föreningen/organisationen ska av skatteverket ha ett registrerat organisationsnummer.
Föreningen/organisationens kontonummer ska vara registrerat i föreningens namn.
Ansökan ska lämnas av respektive förenings styrelse, inte av enskild person.
Ansökan ska göras på anvisad ansökningsblankett, som erhålls antingen från
kommunens hemsida, kommunens Kontaktcenter eller socialförvaltningens kansli,
telefon 0171-525 00

För startbidrag ska med ansökan bifogas





aktuella stadgar
namn på styrelsens ledamöter vid ansökningsdatum
ändamålet med föreningen
budget
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Bidragssökande organisation/förening ska bifoga följande underlag tillsammans med
ansökan. Handlingarna ska vara aktuella och högst ett år gamla:








verksamhetsberättelse gällande föregående räkenskapsår
resultaträkning gällande föregående räkenskapsår
fastställd balansräkning gällande föregående räkenskapsår
revisionsberättelse gällande föregående räkenskapsår
budget över kommande år, plan för hur sökt bidrag kommer att användas
redovisning av sökta bidrag för kommande år från andra bidragsgivare (inklusive
bidrag från annan kommunal nämnd)
redovisning av beviljade bidrag för innevarande år från andra bidragsgivare

Beviljade bidrag betalas ut i efterskott till av föreningen/organisationen uppgivet
postgiro- eller bankkonto i föreningens namn.
Bidragsår är det år under vilket bidragets storlek fastställs och utbetalas av
socialnämnden alternativt vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun.
Bidragsgrundande är den planerade verksamheten under bidragsåret
Förening/organisation som inte inkommit med ansökan samt bilagor inom
föreskriven tid (30 april) kan inte påräkna bidrag för sökta bidragsår.
Om föreningen/organisationen av särskilda skäl har sitt årsmöte efter den 30 april
kan socialnämnden alternativt vård- och omsorgsnämnden i juni månad besluta om
att senarelägga behandlingen av ansökan i väntan på kompletterande bilagor.
Föreningsbidrag som inte faller under gällande bidragsbestämmelser kan beviljas efter
särskild prövning av socialnämnden alternativt vård- och omsorgsnämnden.

Beslut om föreningsbidrag sker på socialnämnden alternativt vård- och
omsorgsnämndens sammanträde i juni månad.
Missbruk av erhållet föreningsbidrag eller osanna ansökningsuppgifter leder till indragna
bidragsförmåner.

Socialnämnden alternativt vård- och omsorgsnämnden förbehåller sig rätten att neka
föreningsbidrag till föreningar/organisationer som befinner sig på obestånd eller av annan
anledning som socialnämnden alternativt vård- och omsorgsnämnden har motivering till.
Socialnämnden alternativt vård- och omsorgsnämnden har rätt att granska
verksamhetens/organisationens ekonomi samt har rätt att kräva in kompletterande
uppgifter om verksamheten/organisationen när som helst under löpande
verksamhetsår.
__________

