
 

 

 

Omsorgsnämnden 
 
Policy föreningsbidrag 
Omsorgsnämnden i Staffanstorps kommun avsätter varje år ett visst belopp som 
ska användas för att stötta lokala föreningar som är verksamma inom nämndens 
ansvarsområde. Dels för att främja samhällsgemenskapen och för att utveckla 
demokratin. Genom att fler människor engagerar sig i sociala frågor får de en 
inblick i kommunens verksamhet samtidigt som föreningsmedlemskap ger dem 
träning i den demokratiska processen. Med föreningar avses här främst ideella 
föreningar. Det frivilliga sociala arbetet ska utgöra grunden i verksamheten. 
Föreningens arbete ska bevaka och komplettera samhälleliga intressen och rikta 
sig till målgrupper inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Föreningen ska inte 
huvudsakligen bedriva sportslig eller tävlingsverksamhet. 

 
 

Föreningar som beviljas bidrag från omsorgsnämnden ska bedriva frivilligt socialt 
arbete för äldre människor eller för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt 
att föreningen i sin ansökan kan visa på hur de arbetar för att motverka ofrivillig 
ensamhet i samhället om föreningen ansöker om mer än 100 000 kronor. 

 
Verksamheten ska komplettera den verksamhet som kommunen bedriver. Om 
föreningen blir beviljad föreningsbidrag förutsätts att föreningen samverkar eller 
samarbetar med kommunen. 

 
Programverksamhet och verksamhet riktad till allmänheten ska, i de fall 
föreningen saknar egna lokaler, i första hand bedrivas på Trivselpunkten eller 
Medborgarhuset. 

 
Föreningen ska: 

 ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Staffanstorps kommun 
 vara demokratiskt uppbyggd dvs ha en vald styrelse, stadgar och 

regelbundna möten 
 vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer 
 presentera mål för verksamheten och arbeta för att följa upp resultaten. 



 

 

 

 
Ansökan ska innehålla: 

 föreningens namn 
 namn, adress, e-post och telefonnummer till av medlemmarna utsedd 

ordförande, kassör och revisor 
 bankens namn och kontonummer 
 antal medlemmar, varav antal boende i Staffanstorps kommun 
 beskrivning av hur förra årets bidrag använts 
 om föreningen ansöker om mer än 100 000 kronor ska ansökan innehålla en 

beskrivning på vilket sätt man avser att motverka ofrivillig ensamhet i 
föreningens målgrupp 

 beskrivning av hur det nu sökta bidraget avses användas 
 protokoll från senaste årsmötet, årsbokslut, ekonomisk berättelse, 
 revisionsberättelse och föreningens stadgar 
 redovisning om ansökan av föreningsbidrag görs även i annan kommun 
 belopp som ansökan gäller. 

 
Ansökan kan endast avse medlemmar bosatta i Staffanstorps kommun. Blankett 
finns på Staffanstorps hemsida. 

 
Bedömningskriterier 
Bidraget fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och av de 
ekonomiska förutsättningar som finns i omsorgsnämndens budget.  
En bedömning görs för varje förening utifrån: 

 behovet av föreningens verksamhet i förhållande till annan befintlig 
verksamhet 

 resultatet av verksamheten 
 vilken plan som finns för verksamhetens utveckling 
 hur föreningen har använt tidigare bidrag 
 antal medlemmar boende i Staffanstorps kommun. 

 
Bidraget söks för ett år i taget. En ansökan kan avvisas om den inte uppfyller 
villkoren för bidraget eller om sökta medel inte ryms inom budgeterad ram. 
Prioritering mellan olika föreningar som uppfyller alla krav på att erhålla bidrag 
sker utifrån nyttan av verksamheten i Staffanstorps kommun. Ofullständig ansökan 
kommer inte att behandlas. Beslut om bidrag fattas av omsorgsnämnden. Beslutet 
kan inte överklagas. 

 
Ansökningstid 
Ansökan ska vara Staffanstorps kommun tillhanda senast 9 april 2021 
och skickas till: 

 
Staffanstorps kommun  
Carina Kock 
245 80 Staffanstorp 



 

 

Redovisning och återkrav 
I beslutet för varje beviljat bidrag ska det framgå beviljat belopp samt eventuella 
villkor. Om bidraget betalts ut på felaktiga grunder, inte använts för beviljat 
ändamål eller eventuella villkor i beslutet inte har följts kan bidraget återkrävas. 
Redovisning ska ske så snart verksamheten är genomförd eller i anslutning till ny 
ansökan. Nytt bidrag kan inte bli aktuellt förrän föreningen redovisat hur tidigare 
beviljat bidrag använts. Föreningar som bedömer att de inte förmår arbeta enligt 
ansökan ska snarast meddela detta. Om bedömningen görs att föreningen inte 
längre uppfyller villkoren för bidragsgivning kan omsorgsnämnden besluta att hela 
eller delar av bidraget ska återbetalas. 


