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Syfte med ekonomiskt stöd till föreningar  
Socialnämnden kan enligt reglemente lämna stöd till särskilda föreningsbidrag i anslutning till 

nämndens basuppgifter. 

Syftet med att ge ekonomiskt stöd till föreningar är att understödja frivilliginsatser som 

kompletterar socialtjänstens arbete och utmynnar i förebyggande och understödjande aktiviteter 

för socialt utsatta människor i Södertälje kommun. 

Socialnämnden avser att stödja ideella föreningar som främjar social stabilitet, demokrati, 

jämställdhet och en god folkhälsa, som stimulerar medborgligt ansvar, nytänkande, självhjälp 

och som motverkar social utslagning. 

Definition av verksamhetsbidrag till föreningar 
Socialnämnden kan stödja föreningar vars aktiviteter tangerar nämndens verksamhetsområde, 

som det definieras i reglementet. Med föreningar avses här ideella föreningar. Detta innebär att 

föreningen ska ha som sitt huvudsakliga syfte att främja allmännyttiga ändamål.  

Det frivilliga sociala arbetet ska utgöra grunden i verksamheten och föreningarnas arbete ska 

rikta sig till målgrupper inom socialnämndens område. Socialnämndens verksamhetsbidrag är 

skilt från det ekonomiska stöd som kultur och fritidsnämnden ger som benämns 

föreningsbidrag.  

Allmänna villkor för att en förening ska kunna söka verksamhetsbidrag 

För att en förening ska kunna söka verksamhetsbidrag från socialnämnden gäller följande 

grundkrav: (Villkoren överensstämmer med de allmänna bestämmelser för föreningsbidrag som 

fastslagits av kommunfullmäktige men anpassats efter socialnämndens område)  

 Föreningen ska vara registrerad i Södertälje Kommuns föreningsregister  

 Föreningen ska arbeta efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet vald 

styrelse och revisor samt ska i övrigt arbeta enligt vedertagna krav på demokrat.  

 Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja dess verksamhet eller syfte.  

 Föreningen ska ha sitt säte i Södertälje Kommun och verksamheten ska rikta sig till 

kommunens invånare. 

 Medlemskap ska vara frivilligt. 

 Bidragsberättigad medlem ska personligen ha betalt medlemsavgift om minst 40 kr per 

år.  

 Föreningen ska inneha postgiro/bankgiro i föreningens namn 

 Föreningen ska sträva efter en jämn fördelning av makt och inflytande i oavsett kön i 

organisationen och i dess verksamhet  

 Föreningens verksamhet ska aktivt präglas av ett tobaks-, alkohol- och drogfritt 

förhållningssätt. 

 Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas av FN: s 

barnkonvention och FN: s internationella konvention om rättigheter för personer med 

funktionshinder. 
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Socialnämndens bedömningskriterier 
 Ansökan om verksamhetsbidrag bedöms med utgångspunkt i nämndens verksamhetsplan och 

utifrån nämndens ekonomiska förutsättningar i förhållande till följande bedömningskriterier: 

 

 Omfattningen av föreningens aktiviteter. 

 Målgruppens behov 

 I vilken utsträckning verksamheten kompletterar verksamheter inom socialnämnden 

ansvarsområde.

 I vilken omfattning socialnämndens olika verksamheter och deras brukare känner till 

eller använder föreningen verksamhet. 

 Förmågan att engagera ideella krafter i föreningens arbete.

 Egen finansiering i relation till bidraget 

 

Vad kan man söka bidrag för? 

Verksamhet som är ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde. Bidraget 

är i första hand ett stöd till verksamheter och bidrag ges inte till enbart lokalkostnader eller 

administration.  

Krav på ansökan 
För att ansöka om verksamhetsbidrag krävs att en komplett ansökan inkommer i rätt tid som är 

underskriven av behörig firmatecknare. För återsökande föreningar ska ansökan alltid innehålla 

en redogörelse av hur tidigare bidrag har använts.  

En komplett ansökan ska innehålla följande dokument: 

1. En ansökan som innehåller en beskrivning av vilken typ av verksamhet föreningen söker 

bidrag för, syftet med verksamheten, vilka konkreta aktiviteter, som planeras för att 

uppnå syftet samt målgrupp.  

 

Till ansökan ska följande dokument bifogas: 

1. Föreningens stadgar 

2. Årsmötesprotokoll från senast avslutat verksamhetsår 

3. Verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning revisionsberättelse för senast avslutat 

verksamhetsår 

4. Verksamhetsplan för nuvarande år  

Ansökningsperiod  
Ansökningsperioden är 1 december–25 januari.  Det betyder att föreningar kan söka i december 

för nästa år, eller i januari för pågående år. Ansökningar som inkommer utanför 

ansökningsperioden kommer ej att hanteras. Ansökan görs digitalt på Södertälje Kommuns 

hemsida.  

Beslut och ekonomiska förutsättningar 
Beslut om bidrag tas av Socialnämnden senast under mars månad. Den ekonomiska ramen för 

verksamhetsbidrag anges i samband med nämndens verksamhetsplan under januari. Möjligheten 

att fördela medel för verksamhetsbidrag samt storleken på bidraget avgörs av nämndens 

ekonomiska förutsättningar.  
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Avtal   
Social- och omsorgskontoret upprättar avtal med varje förening som beviljas verksamhetsbidrag 

av socialnämnden. Avtalet är en överenskommelse mellan nämnden och föreningen om 

innehållet i verksamheten utifrån inlämnad ansökan. Överenskommelsen får inte innebära att 

föreningens verksamhet ersätter något som nämnden ska utföra enligt socialtjänstlagstiftning 

eller andra styrdokument. I avtalet regleras innehåll, omfattning på bidraget, tidsperiod, vilken 

verksamhet och konkreta aktiviteter som föreningen avser bedriva med stöd av bidraget, samt 

formerna för uppföljning och redovisning. Avtal skrivs för ett till två år i taget.  

Uppföljning 
Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen av social- och omsorgskontoret genom granskning 

av föreningarnas årliga redovisning samt uppföljning av avtalet. Uppföljning kan även initieras 

av social och omsorgskontoret vid annat tillfälle genom exempelvis platsuppföljning. 

Föreningar som beviljats verksamhetsbidrag ska i övrigt vara öppen för den uppföljning som 

nämnden och kontoret efterfrågar.  

Undantag för riktlinjerna  
Socialnämnden kan göra undantag från kraven i dessa riktlinjer vid enstaka fall, om nämnden 

anser att verksamheten utgör ett särskilt värdefullt komplement till nämndens ordinarie 

verksamhet. 
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