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Regelverk – föreningsbidrag (antaget av socialnämnden 201706 §55) 
 

Socialnämnden delar ut bidrag till föreningar som arbetar inom nämndens 

verksamhetsområde som sträcker sig över äldreomsorg, Individ och familjeomsorg samt LSS  

Nämndens hantering av föreningsbidrag har sin grund i kommunens Allmänna bestämmelser 

för kommunalt föreningsstöd.   

 

Kommunens mål och nämndens viljeinriktning 

 

För att vara aktuell för att motta föreningsbidrag genom socialnämndens försorg skall man ha 

en verksamhet som på olika sätt hjälper till att uppfylla ett eller flera av kommunens tre 

utvecklingsmål, dessa redovisas nedan.  

 

I de föreningar som söker föreningsbidrag skall mångfald vara en självklarhet i verksamheten.  

Ingen form av diskriminering får ske av grupper eller enskilda individer.  

 

Utvecklingsmål 1 - Dals-Ed – här jobbar vi för attraktivitet  
Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar 

för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer.  

Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen 

trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och 

infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen.  

Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet 

och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga 

förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat.  

Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som 

förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format 

särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av 

besöksnäringen och fritidslivet.  

Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp.  

 

Prioriteringar  

 

- Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter  

- Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för fler målgrupper  

- Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter  

 

Utvecklingsmål 2 - Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed  
Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den 

ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska  
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framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och 

stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i 

våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för 

omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska 

fördelar i framtiden. Allt hänger samman.  

Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och 

miljöhänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas 

möjligheter till utbildning och arbete ska vara i fokus.  

Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella 

förutsättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god 

kvalitet.  

Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning 

som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en 

ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra 

en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud.  

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska 

klara den framtida personalförsörjningen.  

 

Prioriteringar  

- Minska utanförskapet  

- Öka användningen av förnyelsebar energi  

- Förbättra integrationen av nya invånare  

 

Utvecklingsmål 3 – Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet  
I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta 

ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse.  

Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och 

samverkan.  

Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. 

Policydokumentet ”Våra värderingar” ska vara vägledande för kommunens personal.  

Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till 

deras behov.  

 

Prioriteringar  

- Förbättra kommunens medborgardialog  

- Öka barn och ungas möjlighet till inflytande  
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För att en förening skall vara aktuell för föreningsbidrag skall följande infrias: 

 

Föreningar skall ha en verksamhet som hjälper och underlättar för personer som på något sätt 

tangerar socialnämndens verksamhetsområde 

 

Föreningen ska vara av ideell karaktär samt ha stabilitet. Den ska ha antagit stadgar och valt 

styrelse samt bedriva en kontinuerlig verksamhet.  Verksamheten ska bygga på demokratiska 

grunder och vara öppen för alla som stöder dess ändamål och syften Man skall ta ut en årlig 

medlemsavgift samt ha ett medlemsregister. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar. Som 

medlem räknas den som betalt den årliga medlemsavgiften. Undantag vad gäller 

medlemsavgift kan göras för byalag, som har som målsättning att utveckla och företräda en 

geografiskt begränsad bygd. 

 

Föreningen ska ha sitt säte i Dals-Eds kommun. Alternativt ska det klart framgå av 

föreningens stadgar att man verkar i flera kommuner varav Dals-Eds kommun är en, samt att 

man bedriver verksamhet i Dals-Eds kommun. Föreningen ska ha ett organisationsnummer 

och ett bank- eller postgirokonto. Föreningen ska vara registrerad i kommunens 

föreningsregister. 

 

Förening som beviljats bidrag och/eller föreningslokal ska årligen inlämna verksamhets-

berättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Förening 

som mottar bidrag godkänner samtidigt att kommunen har rätt att granska föreningens 

räkenskaper och övrig förvaltning. 

 

All ungdomsverksamhet ska ske i alkohol-, drog- och dopingfria miljöer. 

 

Undantag från bidragsgivning:  

Bidrag betalas ej till stödföreningar, supporterklubbar, jaktskytteföreningar,  

skolidrottsföreningar, föräldraföreningar eller föreningar vid företag, industrier eller liknande. 

Studieförbundens verksamhet erhåller bidrag efter särskilda regler.  En verksamhet som 

bedrivs i samarbete mellan en förening och ett studieförbund kan endast få en typ av bidrag. 

 

Bidragen skall delas upp i tre olika prioriteringsklasser enligt nedan 

 

Klass A  Föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och underlättar för 

personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde 

 

Klass B  Föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och underlättar för personer som 

på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde 

 

Klass C  Föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för personer som på något 

sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde 
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Handläggningsrutiner för socialnämnders föreningsbidrag   

 

Socialförvaltningen skall: 

 

 Annonsera i lokal press samt hemsida om möjligheten att söka föreningsbidrag från 

socialnämnden.(maj-juni) 

 Handlägga och ta emot ansökningar samt kontrollera att sökanden uppfyller 

premisserna i nämndes regelverk. (Avsedd ansökningsblankett skall användas) 

 Årligen sammanställa ett förslag på hur bidraget fördelas mellan föreningarna som 

sedan ställs till nämnden för beslut. (september)  

 Genom internkontroll tillse att utdelandet av föreningsbidrag följer aktuellt regelverk. 

 

 

 

Övrigt 

 

Nämndens beslut gällande föreningsbidrag går inte att överklaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


