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Riktlinjer för föreningsbidrag familjenämnden
Syfte

Syftet är att stimulera föreningar att bedriva verksamhet för målgrupper inom nämndens
ansvarsområde. Kommuninvånarna ska genom gemenskap, engagemang och meningsfull
vardag/fritid, ges möjlighet till full delaktighet och jämställdhet i samhällslivet. Därmed
ökar medborgarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Vem kan söka
 Föreningar
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 familjenämndens område.

Vad kan bidraget användas till
 Socialt arbete och integration. Förnyelse och utveckling av idéer ska uppmuntras.

Villkor
 Föreningen skall bedriva verksamhet som är till nytta inom familjenämndens
verksamhetsområde, alternativt komplettera nämndens egen verksamhet.
 Föreningen ska ha stadgar och demokratiskt vald styrelse samt vara öppen för alla.
 De bidragssökande föreningarna bör i principiella frågor (jämställdhet, integration,
insatser mot våld och främlingsfientlighet) ha en inriktning som ligger i linje med
kommunens policy.
 Föreningen ska inte bedriva en vinstdrivande verksamhet.
 Bidrag utgår för den del av föreningens verksamhet som i huvudsak riktar sig till
invånare i Tomelilla kommun.
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Handlingar som ska bifogas ansökan
 Föreningen skall uppvisa årsredovisning samt verksamhetsberättelse för senast
genomfört verksamhetsår. Där skall framgå vilken verksamhet man bedrivit samt
hur tidigare anslag använts.
 Föreningens stadgar.
 Föreningen skall lämna in budget för verksamhetens kommande år, samt en
verksamhetsplan för att visa hur de planerar att använda det sökta bidraget.
 En alkohol- och drogpolicy ska kunna uppvisas.
 Antal medlemmar

Bedömningskriterier

Bidrag fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och de ekonomiska
förutsättningar som finns i nämndens budget.
Nämnden avgör om verksamheten bidrar med nytta för verksamhetsområdet och
prioriterar verksamhet som:
 Bidrar till särskilt stöd för att klara ett självständigt och människovärdigt liv
 Bedriver förebyggande verksamhet
 Bedriver verksamhet som samarbetar eller nätverkar med andra organisationer
eller kommunen
Familjenämnden avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nyttan för
nämndens verksamhetsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som organiserar och
aktiverar människor, vilka av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara ett
självständigt och människovärdigt liv.
De föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter gentemot
verksamhetens målgrupper, och inte går till att täcka fasta kostnader såsom hyra och
personalkostnader, prioriteras
Föreningar som får bidrag är skyldiga att ge insyn för att möjliggöra kontroll av
verksamheten. Oriktiga eller felaktigt använda medel medför återbetalningsskyldighet.
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Bidrag kan delas upp i två delar och prioriteras enligt följande
ordning
1.
2.

Verksamhetsstöd för att pröva och utveckla nya metoder
Verksamhetsbidrag för driftskostnader

Hänsyn tas också till hur föreningen använt eventuellt tidigare erhållna medel.

Vid behov av prioritering tas särskild hänsyn till följande faktorer
 Verksamhet som finns inskriven i Socialtjänstlagen men inte kan erbjudas av
verksamheten inom Stöd och omsorg
 Stödet bör inte finansiera så kallat fasta kostnader exempel i form av lokalhyra och
personalkostnader
 Uppstart av verksamhet som bedöms som angelägna av verksamheten för Stöd
och omsorg
 Antal personer ut målgrupperna som använder sig av föreningens verksamhet
 Stödet ska fördelas på föreningar med olika målgrupper exempelvis utsatta barn
och ungdomar, personer med beroende och personer med psykisk ohälsa

Kontaktperson

För de föreningar som beviljas bidrag kan familjenämnden utse en politiker som
kontaktperson. Kontaktpolitikern skall fortlöpande informeras om föreningens
verksamhet, samt bjudas in till föreningens årsmöte. Kontaktpolitikern skall också ses
som en resursperson när föreningen har kontakt med kommunen.

Ansökningstid

Ansökningstiden är augusti-oktober och ska vara Tomelilla 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, En ansökan kan avisas om den inte
uppfyller villkoren för bidraget eller om ansökta medel inte ryms inom budgeterad ram.

Redovisning och återkrav

I beslutet för varje beviljat verksamhetsbidrag ska det framgå beviljat belopp samt
eventuella villkor. Om bidraget betalats ut på felaktiga grunder, inte använts för beviljat
ändamål eller eventuella villkor inte följts kan bidraget återkrävas.
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