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Syfte med ekonomiskt stod till foreningar
Socialnamnden kan enligt reglemente lamna stod till sarskilda foreningsbidrag i anslutning till
namndens basuppgifter.

Syftet med att ge ekonomiskt stod till foreningar ar att understodja frivilliginsatser som
kompletterar socialtjanstens arbete och utmynnar i forebyggande och understodjande aktiviteter
for socialt utsatta manniskor i Sodertalje kommun.

Socialnamnden avser att stodja ideella foreningar somfrdmjar social stabilitet, demokrati,
jamstalldhet och en god folkhalsa, som stimulerar medborgligt ansvar, nytankande, sjalvhjalp
och som motverkar social utslagning.

Definition av verksamhetsbidrag till fbreningar
Socialnamnden kan stodja foreningar vars aktiviteter tangerar namndens verksamhetsomrade,
som det definieras i reglementet. Med foreningar avses har ideella foreningar. Detta innebar att
foreningen ska ha som sitt huvudsakliga syfte att framja allmannyttiga andamal.

Det firivilliga sociala arbetet ska utgora gmnden i verksamheten och foreningamas arbete ska
rikta sig till malgrupper inom socialnamndens omrade. Socialnamndens verksamhetsbidrag ar
skilt fran det ekonomiska stod som kultur och fritidsnamnden ger som benamns
foreningsbidrag.

AIImanna villkor for att en forening ska kunna soka verksamhetsbidrag
Kultur och fritidsnamnden antog 2019-10-03 regler och riktlinjer for foreningsbidrag som
galler fran 2020-01-01. De mal, syfte och villkor ar vagledande aven for socialnamndens
verksamhetsbidrag och for socialnamndens verksamhetsbidrag galler ocksa foljande villkor.

Foreningen ska vara registrerad i Sodertalje Kommuns foreningsregister och godkand som
bidragsberattigad forening.

Foreningen ska arbeta efter antagna, demokratiska stadgar och har av arsmotet vald
styrelse och revisor samt ska i ovrigt arbeta enligt vedertagna fcrav pa demokrati.

Foreningen ska vara oppen for alia som onskar stodja dess verksamhet eller syfte.
Foreningen ska ha sitt sate i Sodertalje Kommun och verksamheten ska rikta sig till

kommunens invanare. Foreningen med kommunbaserad verksamhet kan beviljas bidrag
efter sarskild provning

Medlemskap ska vara oppet for alia.
Bidragsberattigad medlem ska personligen ha betalt medlemsavgiflt och vara upptagen

i foreningens medlemsforteckning med namn, personnummer och adress.
Foreningen ska strava efter att flickor och pojkar, kvinnor och man ska ha enjamn

fordelning av makt och inflytande i oavsett kon i organisationen och i dess
verksamhet

Foreningens verksamhet ska aktivt praglas av ett tobaks-, alkohol- och drogfritt
forhallningssatt.

Foreningar med verksamhet for barn och ungdomar under 18 ar ska vagledas av FN: s
bamkonvention och FN: s intemationella konvention om rattigheter for personer
med funktionshinder.

•

•



4(5)

Socialnamndens bedomningskriterier
Ansokan om verksamhetsbidrag bedoms med utgangspunkt i namndens verksamhetsplan och

utifran namndens ekonomiska fomtsattningar i forhallande till foljande bedomningskriterier:

Omfattningen av foreningens aktiviteter.
Malgruppens behov
I vilken utstrackning verksamheten kompletterar verksamheter inom socialnamnden

ansvarsomrade.

I vilken omfattning socialnamndens olika verksamheter och deras brukare karmer till
eller anvander foreningen verksamhet.

Formagan att engagera ideella krafter i foreningens arbete.
Egen fmansiering i relation till bidraget

•

Vad kan man soka bidrag for?
Verksamhet som ar ett komplement till insatser inom socialnamndens ansvarsomrade. Bidraget
ar i forsta hand ett stod till verksamheter och bidrag ges inte till enbart lokalkostnader eller
administration.

Krav p3 ansokan
For att ansoka om verksamhetsbidrag kravs att en komplett ansokan inkommer i ratt tid som ar
underskriven av behorig firmatecknare. For ater sokande foreningar ska ansokan alltid innehalla
en redogorelse av hur tidigare bidrag har anvants.
En komplett ansokan ska innehalla foljande dokument:

1. En ansokan som innehaller en beskrivning av vilken typ av verksamhet foreningen soker
bidrag for, syftet med verksamheten, vilka konkreta aktiviteter, som planeras for att
uppna syftet samt malgmpp.

Socialnamnden kontrollerar att foljande dokument finns i kommunens foreningsregister.
1. Foreningens stadgar
2. Arsmotesprotokoll fran senast avslutat verksamhetsar
3. Verksamhetsberattelse, ekonomisk arsredovisning revisionsberattelse for senast avslutat

verksamhetsar

4. Verksamhetsplan for nuvarande ar

Ansokningsperiod
Ansokningsperioden ar 1 november -3 1 december aret innan verksamhetsbidrag soks for.
Ansokningar som inkommer utanfor ansokningsperioden kommer ej att hanteras. Ansokan gors
digitalt pa Sodertalje Kommuns hemsida.

Beslut och ekonomiska forutsattningar
Beslut om bidrag tas av Socialnamnden senast under mars manad.
Den ekonomiska ramen for verksamhetsbidrag anges i samband med namndens verksamhetsplan
under januari. Mojligheten att fordela medel for verksamhetsbidrag samt storieken pa bidraget
avgors av namndens ekonomiska forutsattningar. Beviljat bidrag utbetalas endast via plus eller
bankgiro registrerat pa foreningens konto.
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Avtal
Socialkontoret upprattar avtal med varje forening som beviljas verksamhetsbidrag av
socialnamnden. Avtalet ar en overenskommelse mellan namnden och foreningen om innehallet i
verksamheten utifran inlamnad ansokan. Overenskommelsen far inte innebara att foreningens
verksamhet ersatter nagot som namnden ska utfora enligt socialtjanstlagstiftning eller andra
styrdokument. I avtalet regleras innehall, omfattning pa bidraget, tidsperiod, vilken verksamhet
och konkreta aktiviteter som foreningen avser bedriva med stod av bidraget, samt formema for
uppfoljning och redovisning. Avtal skrivs for ett till tva ar i taget.

Uppfoljning
Uppfoljning av beviljade bidrag sker arligen av socialkontoret genom granskning av
foreningamas arliga redovisning samt uppfoljning av avtalet. Uppfoljning kan aven initieras av
social och omsorgskontoret vid annat tillfalle genom exempelvis platsuppfoljning.
Foreningar som beviljats verksamhetsbidrag ska i ovrigt vara oppen for den uppfoljning som
namnden och kontoret efterfragar.

Undantag for riktlinjerna
Socialnamnden kan gora undantag fran kraven i dessa riktlinjer vid enstaka fall, om namnden
anser att verksamheten utgor ett sarskilt vardefullt komplement till namndens ordinarie
verksamhet.


