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Syfte  
Socialnämndens föreningsbidrag syftar till att stödja föreningar som arbetar förebyggande och/eller 
rehabiliterande inom socialnämndens verksamhetsområden.  

Allmänna bestämmelser  

Föreningen  
• Föreningen ska för att få stöd: 

o ha antagit stadgar och valt styrelse 
o vara godkänd samt bedriva av kommunen godkänd verksamhet 

Förutsättning för bidrag 
• Föreningen får inte för sin fortsatta existens vara enbart beroende av bidrag och skall ha fastställt 

en medlemsavgift. 
• Föreningen skall vara aktiv och även orientera sig utåt.  
• Föreningen skall arbeta förebyggande och/eller rehabiliterande. 
• Föreningen skall stå för nytänkande och inom sitt område hålla sig informerad om viktiga 

förändringar i omvärlden. 
• Föreningens verksamhet skall bedrivas för invånare i Herrljunga kommun.  
• Föreningens möten skall hållas regelbundet och ha ett bärande innehåll. 

Insyn/kontroll 
• Föreningen ska, i samband med ansökan, lämna in följande handlingar: 

o Verksamhetsberättelse 
o Verksamhetsplan 
o Resultat- och balansräkning, bestyrkt 
o Revisionsberättelse 

Ansökan  
• Ansökan syftar till nästkommande verksamhetsår 
• Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 25 augusti 
• Ange kontaktperson, adress och kontonummer för att utbetalning ska kunna hanteras korrekt 
• Ansökan om stöd ska lämnas in av förening 
• Komplett ansökan ska lämnas in senast sista ansökningsdag. Vid för sent inkommen 

ansökan behandlas om det finns medel över efter hantering av ansökningar som inkommit i 
rätt tid.  

• Ofullständig ansökan kan kompletteras fram till dagen för utskick till den socialnämnd som 
beslutar om fördelningen av bidragen. 

Fördelningsprinciper 
• Prioritering skall ske av föreningar som direkt riktar sig till människor med psykiska 

eller fysiska funktionshinder eller/samt missbruksproblem och anhörigföreningar till 
dessa målgrupper. 

• Beviljande och omfattning av föreningsbidrag bedöms utifrån de ekonomiska 
förutsättningar som socialnämnden har inför det kommande budgetåret. 
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• Bidrag utbetalas inte till föreningar som får eller skulle kunna få stöd av annan 
kommunal nämnd/styrelse i Herrljunga kommun. Om föreningen omfattar verksamhet i 
mer än en kommun beräknas stödet i förhållande till invånarantalet i respektive kommun.  

Utbetalning 
• Föreningens eventuellt förfallna och klarlagda skulder till Herrljunga kommun kvittas i 

första hand mot stödet. 
• Beviljade bidrag utbetalas senast den sista februari året efter ansökan. 

Granskning och kontroll 
• Föreningens styrelse ansvarar för inlämnade uppgifters riktighet 
• I särskilda fall, och efter beslut av socialnämnden, kan kommunen i efterhand kontrollera 

grund för ansökan i upp till tre år från ansökningsdatum räknat 
• Vid en kontroll ska allt material, föreningen innehar, ställas till kommunens förfogande 
• Resultatet av en kontroll, som visar brister eller att felaktiga uppgifter lämnats, kan i 

vissa fall bli avstängning eller krav på återbetalning. 
• Återbetalning av stöd kan krävas om: 

o stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter, 
o stödet inte används för det ändamål det beviljats för, eller 
o mottagaren inte inlämnar sådana handlingar och andra uppgifter som begärs. 
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