
 
 
 
 
Regler för föreningsbidrag, antagna av Socialnämnden 2001-09-18 § 199 
 
Allmänna bidragsbestämmelser 
Syftet med bidrag till föreningar från Socialnämnden är att i första hand främja verksamhet 
som är riktat till personer som p.g.a. av fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl behöver 
särskilt stöd för att aktivt kunna delta i samhällslivet. 
 
För att en förening eller organisation skall få bidrag bör vissa grundläggande krav vara 
uppfyllda. 
♦ Föreningen skall arbeta inom socialnämndens ansvarsområde och bedriva verksamhet som 

är till nytta för detta område. 
♦ Föreningen skall ha stadgar och vald styrelse, varit verksam i minst 6 månader. 
♦ Antalet medlemmar skall framgå i ansökan. 
♦ Föreningen skall uppvisa bokslut samt verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. 

Där skall framgå vilken verksamhet man bedrivit och hur tidigare anslag använts. 
♦ Föreningen skall lämna in budget för verksamheten, samt en verksamhetsplan för att visa 

hur man planerar för kommande år att använda det sökta bidraget. 
♦ Föreningens verksamhet ska visa på fördelarna med drogfrihet både för individen och 

samhället och arbeta i linje med kommunens alkohol- och drogpolitiska program.  
♦ Efter socialnämndens prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som 

synnerligen angelägen, erhålla bidrag även om den inte helt uppfyller dessa allmänna 
bestämmelser. 

 
De bidragssökande föreningarna bör i principiella frågor (jämställdhet, integration, insatser 
mot våld och främlingsfientlighet) ha en inriktning som sammanfaller med kommunens 
policy. 
 

Bidragsformer 
Grundbidrag: 
Grundbidraget är ett stöd till föreningar i Tingsryds kommun vars verksamhet av SN bedöms 
som etablerad och välfungerande. Bidraget skall användas till den direkta verksamheten inkl. 
driftkostnader. 
 
1000 kr vid  0-40 medlemmar 
2000 kr vid  40 -  medlemmar 
 
Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar i kommunen för de aktiviteter som de planerar i 
sin verksamhetsplan för det kommande året. En beskrivning av de planerade aktiviteterna och 
kostnaderna för dessa bör göras. Utfallet av aktiviteterna redovisas i inlämnad verksamhets- 
berättelse året efter.  

 

 



 
Övrigt bidrag 
Kan sökas av länsövergripande föreningar som bedriver verksamhet som i sin form skiljer sig 
från t.ex. pensionärsföreningar och handikappföreningar. Verksamheten skall komplettera 
socialnämndens åtaganden som är svåra att bedriva inom och av kommunen. Dessa föreningar 
har oftast verksamhet som engagerar medlemmarna i frivilligt socialt arbete. 
 
Projektbidrag 
Bidraget avser stöd till särskilt redovisade projekt för att utveckla nya arbetsformer, metoder 
och idéer inom det sociala området. Även föreningar som i övrigt ej har bidrag från SN kan 
komma ifråga för projektbidrag, förutsatt att grundläggande villkor uppfylls. Ett projekt skall 
vara tidsbegränsat. Väljer organisationen/föreningen att driva denna verksamhet vidare, kan 
verksamhetsbidrag sökas. 
 
Startbidrag 
Ett startbidrag på 500:- kan ges till nystartade föreningar för att de skall komma igång. 
Bidraget kan också ges till föreningar som upphört och som vill göra en nystart av 
verksamheten. 
 
Lokalbidrag 
Det stöd som Socialnämnden ger som lokalbidrag är att lokaler som finns inom nämndens 
verksamhet kan disponeras kostnadsfritt när dessa är lediga, t.ex. olika slag av samlingssalar 
och  aktivitetsrum. Dessa kan bokas hos respektive enhetschef. 
 

Bedömningsgrunder 
♦ Socialnämnden avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nyttan i 

nämndens ansvarsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som är direkt 
individstödjande och som organiserar och aktiverar människor, vilka av olika anledningar 
behöver särskilt stöd. 

 
♦ Vid bedömningen av föreningen/organisationen utgör föreningens aktiviteter, dess 

ekonomiska ställning och storlek viktiga utgångspunkter vid fördelningen av bidrag. 
Hänsyn tas också till hur föreningen använt ev. tidigare erhållna medel. 

 

Ansökan 
För att få en större överblick över det totala antalet sökande, samt för att kunna anpassa 
bidragens storlek efter budgeterade medel, fördelas föreningsbidrag en gång om året.  
 
Ansökningstiden går ut den 30 april. 
 
Startbidrag kan sökas under hela året. 
I ansökan av projektbidrag och övrigt bidrag skall framgå om pengar sökts från andra håll för 
samma ändamål. 
Ansökan skall undertecknas av föreningens firmatecknare (ordf./kassör) samt föreningens 
revisor. Ansökningsblankett rekvireras från socialförvaltningen eller Tingsryd kommuns 
hemsida 
Ansökan skickas till: Socialförvaltningen, Box 99, 362 22 Tingsryd 
 


