
Riktlinjer för Föreningsbidrag från 
Vård- och omsorgsnämnden

Riktlinjer gäller från och med 2021



GENERELLA KRAV OCH FÖRUT-
SÄTTNINGAR

Föreningen skall vara en juridisk person, det vill 
säga ha stadgar och ha valt en styrelse. 
Föreningen skall vidare ha en viss stabilitet och 
omfattning samt ha en sådan karaktär att det kan 
anses ha en positiv betydelse för medlemmarna. 

Föreningen skall ha lokal anknytning till Alingsås 
kommun, ha betalande medlemmar hemmahö-
rande i Alingsås kommun och rikta sig mot pensio-
närer i Alingsås kommun.

Föreningen skall ha medlemmar som betalar en 
medlemsavgift om minst 100 kr per år.

Föreningens verksamhet måste ha en nära an-
knytning till frågor som direkt rör vård- och -
omsorgens målgrupper.

Lokal förening skall ha en aktiv medverkan i det 
frivilligarbete som utvecklas i vård- och-
omsorgsnämndens regi. 
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Undantagna från bidrag är stödföreningar/sup-
porterklubbar och liknande samt föreningar med 
huvudsaklig uppgift att tillvarata medlemmarnas 
yrkesmässiga eller ekonomiska intresse. 

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter 
kan medföra att föreningen avstängs från fortsatt 
bidragsgivning. 

Med beaktande av fördelningsprinciperna prövar 
nämnden förutsättningslöst ansökningarna om 
bidrag för varje nytt verksamhetsår.

BIDRAGSANSÖKAN

Med ansökan om bidrag skall bifogas verksam-
hetsplan, projektplan, verksamhetsberättelse, 
ekonomiskt bokslut samt revisionsberättelse från 
senaste verksamhetsåret.

Av handlingarna skall framgå antalet medlem-
mar i föreningen, varav hemmahörande i Alingsås 
kommun, medlemsavgiftens storlek, lokalkostna-
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der samt de föreningsaktiviteter som genomförts 
under det gångna året. 

Komplett ansökan inklusive projektansökan skall 
vara vård- och omsorgsnämnden tillhanda 
senast den 1 april varje år. Nämnden beslutar om 
årets föreningsbidrag under juni månad. 

Föreningar som inkommer med ansökan efter 
den 1 april kommer inte att beviljas bidrag för det 
aktuella året. 
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SÄRSKILDA VILLKOR 

Projektansökan inklusive projektbudget skall vara 
riktad mot de målgrupperna vård- och -
omsorgsnämndens verksamhet inriktas mot. Indi-
viduell prövning kommer att ske av varje projekt

FÖRDELNINGSPRINCIPER

Individuell prövning med hänvisning till verksam-
hetens omfattning och anknytning till vård- och 
omsorgsnämndens målgrupper. 

BERÄKNING AV FÖRENINGS-
BIDRAGET

Vård- och omsorgsnämnden beslutar varje år om 
föreningsbidragets storlek. 

Av Vård- och omsorgsnämndens beslutade 
föreningsbidrag avsätts 20 procent till projektme-
del, övriga 80 procent fördelas till föreningar som 
uppfyller nämndens krav enligt följande fördelning:

40 procent fördelas till föreningar utifrån en för-
delningsnyckel som baseras på antalet betalande 
medlemmar.

40 procent betalas till föreningar utifrån en fördel-
ningsnyckel som baseras på föreningarnas fasta 
lokalkostnader.

För att förstärka föreningarnas möjlighet att för-
utse bidraget och utjämna förändringar av bidra-
get vägs de föregående två årens föreningsbidrag 
in i beräkningen (gäller dock inte för nytillkomna 
föreningar). 
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Information

Ytterligare information angående föreningsbidrag 
kan erhållas vid Vård- och omsorgsförvalt-
ningen:

Kontakt

Alingsås kommun
Vård & Oomsorg

Telefon: 0322-616 000
Fax: 0322-124 58
E-post: vard.omsorg@alingsas.se 
Webbplats: www.alingsas.se


