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1. Riktlinjer
Socialnämnden i Östersund fördelar årligen bidrag till föreningar/organisationer inom
sitt verksamhetsområde. Socialnämndens förenings- och organisationsbidrag är ett
stöd till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar eller
utgör alternativ till nämndens egna verksamheter. Bidraget beviljas föreningar som
riktar sig till verksamheter för kommunens innevånare. Socialnämnden kan bevilja
bidrag till föreningar/organisationer inom nämndens område enligt reglemente och
enligt Plan för Socialtjänst.
Föreningen ska:
- Ha sin huvudsakliga verksamhet inom Östersund kommun.
- Bedriva verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och
vill följa dess stadgar.
- Inte bedriva vinstgivande verksamhet.
- Vara demokratiskt uppbyggd, d v s ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna
möten, ha en ideell målsättning.
- Verka för att all verksamhet är drogfri och föreningen får inte bedriva verksamhet
som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol, droger eller kriminalitet.
- Ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning.
Bedömningskriterier
Bidraget fördelas efter bedömning av behovet av verksamheten och av de ekonomiska
förutsättningar som finns i Socialnämndens budget. För att bedöma
Socialförvaltningens behov av den verksamhet som föreningen/organisationen
bedriver, ska det sättas i relation till nämndens prioriterade mål och åtaganden.
Socialnämndens beslut
Beslut om förenings- och organisationsbidrag fattas av Socialnämnden senast i januari
månad. I beslutet för varje beviljat förenings- och organisationsbidrag ska det framgå
beviljat belopp samt eventuella villkor. Har föreningen uppgett en mejladress i
ansökan informeras sökande via mejl om nämndens beslut annars skickas brev.
Nystartade föreningar/organisationer som ansöker efter november
Nystartade föreningar/organisationer som ansöker om bidrag efter 1 november kan
beviljas bidrag utifrån vad nämnden anser viktigt.

2. Ansökan
Bidraget söks senast 1 november.
Ansökan ska vara komplett och inlämnad i rätt tid.
Ansökan från nybildade föreningar prövas från fall till fall.
Blanketter för ansökan kan hämtas i kommunens Kundcenter (Rådhuset) eller på
kommunens hemsida www.ostersund.se/blanketter.
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Ansökan ska innehålla:
- Ansökan om bidrag med föreningens namn och organisationsnummer
- Namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress till ordförande,
sekreterare och kassör
- Verksamhetsplan för det år ansökan avser
- Föregående års verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse
- Uppgift om antal medlemmar, specificerat hur många medlemmar från Östersunds
kommun
- Sökta och eventuellt beviljade bidrag från andra bidragsgivare för samma ändamål
- Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens
namn
Bidrag söks för ett år i taget och bidraget ska gälla verksamhet under det kalenderår
som anges i ansökningen. Bidrag beviljas inte i efterskott.
Ansökan skickas
Underskriven ansökningsblankett med bilagor skickas med post till:
Östersunds kommun, Socialnämnden, 831 82 Östersund.
Information finns på kommunens hemsida: www.ostersund.se

3. Villkor för bidragsmottagare
Redovisning
- Det är viktigt att föreningen redan när de ansöker om bidrag förbereder
återrapportering till socialförvaltningen.
-

Samtliga föreningar ska lämna in föreningens verksamhetsberättelse och bokslut
inklusive revisionsberättelse.

-

Föreningen ska lämna en redovisning av den verksamhet som har beviljats med
stöd av bidraget.

Nystartade föreningar
Bidrag kan lämnas till nystartade föreningar sk etableringsbidrag.
Föreningen ska lämna in ansökan om bidrag, föreningens stadgar, verksamhetsplan för
det år ansökan avser, samt protokoll från konstituerande årsmöte. Föreningen ska
lämna en ekonomisk rapport till förvaltningen över vad bidraget har använts till.
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Återkrav
Om bidraget betalats ut på felaktiga grunder, inte använts för beviljat ändamål eller
eventuella villkor i beslutet inte har följts kan bidraget återkrävas.

4. Samverkansavtal
Beviljas ansökan upprättas ett samverkansavtal (avseende lokala
föreningar/organisationer) som avser sökt period. Avtalet förlängs inte automatiskt
utan måste tas upp för ny handläggning och beslut inför kommande budgetår efter att
ny ansökan inkommit senast 1 november.

5. Uppföljning och utvärdering
-

I nämndens beslut ska framgå när och på vilket sätt föreningen ska återrapportera
bidraget.

-

Sekreterare i nämnden påminner föreningar som inom utsatt tid inte lämnat in
rapportering.

-

När föreningen återrapporterar bidraget ska sekreterare anteckna det i nämndens
handlingar under meddelanden.

-

Beviljat bidrag får endast användas till det ändamål som har angetts i ansökan.
Redovisning av hur bidraget har använts ska framgå av föreningens redovisning
till nämnden.

