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Riktlinjer för föreningsbidrag, vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ekonomiskt föreningsstöd till föreningar med 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning och till pensionärs- och äldre 
föreningar. 

Total budgetram för vård- och omsorgsnämndens verksamhet fastställs varje år av 
kommunfullmäktige, därefter fastställer vård- och omsorgsnämnden det totala anslaget för 
det ekonomiska föreningsstödet inom sitt område. Detta betyder att storleken på det 
ekonomiska föreningsstödet kan förändras från år till år. 

Stödet kan sökas av 
- Föreningar för personer med funktionsnedsättning 

- Pensionärs och äldre föreningar 

- Samorganisationer till ovan nämnde föreningar (föreningsstöd beviljas inte 
samtidigt till förening och samorganisation) 

- Förening/samorganisation som är representerad med medlemmar och styrelse i 
Ludvika (Ludvika/Smedjebacken) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 om kommunövergripande riktlinjer för 
föreningsbidrag. Följande punkter ska vara vägledande för respektive nämnds regler och 
bidrag: 

- Stärker och utvecklar demokratin 

- Har verksamhet byggd på demokratisk grund 

- Är öppen för alla som följer föreningens stadgar 

- Främjar föreningslivets mångfald 

- Främjar folkhälsan samt föreningar som förebygger utslagning, missbruk, 
brottslighet och social ensamhet 

- Skapar positiva miljöer för alla grupper i samhället 

- Förebygger och motverkar rasism och främlingsrädsla 

- Ger möjlighet till att uppleva och aktivt delta i olika kultur och fritidsformer 

- Ger möjlighet till att förstå och uppleva kommunens kulturmiljö och historiska 
sammanhang 

- Främjar aktiva miljöinsatser och ökad miljömedvetenhet 
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- Främjar jämställdhet 

- Vill utveckla nya verksamhetsidéer 

- Främjar arbete med en säker och trygg kommun 

Vård- och omsorgsnämnden ser särskilt positivt på verksamhet som bidrar till 
 

- Social gemenskap, meningsfullhet och stöd 

- En trygg och säker vardag 

- En bra kommun att växa upp och leva i 

- God hälsa, kost, motion kultur och miljö 

- Utåtriktad och upplysande verksamhet 

Föreningsstödet kan sökas i form av ekonomiskt verksamhetsstöd och 
ekonomiskt lokalstöd 

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd beviljas till föreningar eller samorganisation i direkt proportion till 
medlemsantalet. Dock inte mer än vad föreningen sökt eller till förenings som uppenbart 
inte är i behov av ekonomiskt stöd. 

I ansökan om ekonomiskt verksamhetsstöd ska följande redovisas 
- Antal medlemmar 

- Verksamhetsförslag för det år ansökan avser 

- Kostnadsberäkning till redovisat verksamhetsförslag 

- Årsmöteshandlingar från senaste hållna årsmöte (verksamhetsberättelse, bokslut 
och revisionsberättelse) 

Lokalstöd 
Lokalstödet är avsett att till viss del täcka föreningens kostnader för hyra och el till lokaler 
som föreningen eller samorganisationen hyr på årsbasis. 

Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på samverkan med föreningar om lokaler. 

I ansökan om ekonomiskt lokalstöd ska följande redovisas 
- Vilken lokal ansökan avser och ändamål (t ex vilken verksamhet, kontor, förråd) 

- I vilken omfattning lokalerna används 

- Föreningens kostnader som verifieras genom bifogad hyresavi, hyresavtal eller 
liknande. 

- Om fastighetsägaren får ekonomiskt stöd från annan, t ex statligt stöd, annan 
kommunal förvaltning, landstinget Dalarna 

- Sker samverkan om lokal med annan/andra föreningar 

Samorganisation 
I ansökan från samorganisation ska utöver ovanstående uppgifter följande redovisas 
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- Förteckning över ingående föreningar och ingående föreningars beslut att 
företrädas av samorganisation 

- Redovisning av antal medlemmar per ingående förening. 

Övrigt 
- Ansökan görs på särskild blankett som rekvireras från vård- och 

omsorgsförvaltningens kansli eller från kommunens hemsida. 

- Respektera sista ansökningsdag. För sent inkommen ansökan beviljas inte 

- Viktigt att begärda handlingar/uppgifter bifogas. Vid begäran om kompletteringar 
ska dessa lämnas inom en vecka. 

- Beslut om föreningsbidrag tas av vård- och omsorgsnämnden och utbetalning av 
stödet sker i början av det år som ansökan avser. Beslutet är inte överklagningsbart 
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