Riktlinjer för verksamhetsbidrag till
föreningar som bedriver socialt arbete
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Antagna av nämnden för Individ & familjeomsorg 2016-04-20 och gäller från och med 2016-05-01

Vad kan man söka bidrag för?
Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun kan, efter ansökan,
bevilja bidrag till ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete i enlighet
med inriktningen i Socialtjänstlagen.
Individ & Familjeomsorgs verksamhetsbidrag till föreningar, är ett riktat bidrag till
verksamhet för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska vara ett
komplement till socialt arbete i offentlig regi. Bidraget är i första hand
verksamhetsstöd.
Syftet med bidraget är att inspirera till förnyelse och utveckling samt utveckla
samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga insatser. Bidraget syftar även till att
uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt
arbete, som avlastar och ger ett effektivare resursutnyttjande inom nämndens
ansvarsområde.
Samverkan och nätverksarbete uppmuntras. Bidrag ges inte till enbart
administration, lönekostnader och/eller lokalkostnader. Bidrag ges normalt inte till
verksamhet för vilken en förening kan söka generella och riktade föreningsbidrag
från exempelvis Socialstyrelsen, Länsstyrelsen eller från andra nämnder i
Kungsbacka.

Vilka kan ansöka om bidrag?
Med föreningar avses här främst ideella föreningar. Det frivilliga sociala arbetet
ska utgöra grunden i verksamheten och organisationernas arbete ska rikta sig till
målgrupper inom Individ & Familjeomsorgs område.
Organisationen ska
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vara demokratiskt uppbyggd, dvs. ha en vald styrelse, stadgar och
regelbundna möten samt ha en ideell eller kooperativ målsättning

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Kungsbacka kommun
Box 104 14
434 24 Kungsbacka
Besöksadress
Teknikgatan 12
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-703 99
individ.familjeomsorg@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
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vara registrerad hos skatteförvaltningen och ha ett organisationsnummer



ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Kungsbacka kommun



ha bedrivit verksamhet inom Individ & Familjeomsorgs ansvarsområde och
inom det område som ansökan avser under minst ett år



verka för att all verksamhet är drogfri. Föreningen får inte bedriva
verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger



presentera mål för verksamheten och arbeta för att följa upp resultaten

Bidrag ges inte till enskilda personer, bolag, fackliga organisationer eller andra
organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars
yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
Förutsättningar för att få bidrag är att organisationens ansökan är komplett och
inlämnad i rätt tid.

Krav på ansökan
Ansökan ska innehålla:


en beskrivning av verksamheten som ansökan avser med mål, aktiviteter och
budget. En beskrivning på vilket sätt verksamheten är ett komplement till det
sociala arbetet i offentlig regi samt en beskrivning av hur uppföljning
kommer att ske.



antal anställda, omfattning av frivilligt föreningsarbete samt antal
medlemmar.



belopp som ansökan gäller med en detaljerad budget



beviljade bidrag från andra finansiärer och ansökta bidrag från andra
finansiärer



senast reviderad årsberättelse och årsredovisning



underskrift av behörig firmatecknare

Bedömningskriterier
Bidraget fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och av de
ekonomiska förutsättningar som finns i Individ & Familjeomsorgs budget.
Bidraget är ett s.k. selektivt bidrag, vilket innebär att varje ansökan prövas för sig.
En bedömning görs för varje förening utifrån bland annat:


behovet av föreningens verksamhet i förhållande till annan befintlig
verksamhet



kvaliteten på verksamheten



resultat av verksamheten



vilken plan som finns för verksamhetens utveckling



förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete
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hur organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat de har
uppnått

Bidraget söks för ett år i taget. En ansökan kan avisas om den inte uppfyller villkoren
för bidraget eller om ansökta medel inte ryms inom budgeterad ram.

Ansökningstid
Ansökningstiden är augusti-oktober och ska vara Kungsbacka kommun tillhanda
senast 1:a november och gälla påföljande år. Varje förening kan ansöka vid ett
tillfälle om året och för ett år i taget.
Utbetalning av bidrag sker senast 31 januari det år som bidraget gäller för.
För information om var ansökan lämnas, se www.kungsbacka.se

Beslut
Beslut om verksamhetsbidrag fattas av nämnden för Individ & Familjeomsorg i regel
i december månad. Beslutet kan inte överklagas.

Redovisning och återkrav
I beslutet för varje beviljat verksamhetsbidrag ska det framgå hur utbetalning,
uppföljning och redovisning ska ske. Om bidraget betalats ut på felaktiga grunder,
inte använts för beviljat ändamål eller eventuella villkor i beslutet inte har följts kan
bidraget återkrävas. Redovisning ska ske så snart verksamheten är genomförd. Nytt
bidrag kan inte bli aktuellt förrän föreningen redovisat hur tidigare beviljat bidrag
använts. Redovisningen skall ske på särskild redovisningsblankett.
Föreningen ska redovisa resultatet av beviljade bidrag. Föreningar som bedömer att
de inte förmår arbeta enligt ansökan, skall snarast meddela detta. Om bedömningen
görs att föreningen inte längre uppfyller villkoren för bidragsgivning ex. om
föreningen ändrat sin verksamhet eller om förhållandena väsentligt förändrats, kan
nämnden besluta om att hela eller delar av bidraget ska återbetalas.

