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Socialnämndens bidrag till föreningar 

 

Allmänna bestämmelser för bidragsgivning  

Socialnämndens bidrag till föreningar utgår från Melleruds Kommuns allmänna bestämmelser 
för bidragsgivning. Där framgår de krav som ställs för att föreningen ska vara berättigad till 

bidrag. Se Kommunstyrelsens riktlinje för föreningsstöd.  
 

Föreningsbidrag  

Socialnämndens föreningsbidrag är öppen att söka för pensionärsorganisationer, föreningar 
inom funktionsrättsrörelsen och anhörigföreningar. Till pensionärsorganisationer räknas 

föreningsverksamhet som riktas till pensionärer eller där minst två tredjedelar av föreningens 

totala antal bidragsberättigade medlemmar utgörs av pensionärer.  

Föreningarna har delats in i tre grupperingar vilka en bedömning av bidragsnivå utgår ifrån: 

1. Föreningar eller sammanslutningar som till sin helhet har sin verksamhet i Kommunen.  

2. Föreningar eller sammanslutning som i sin verksamhet är ett stöd för kommuninnevånare 

och/eller är begränsade i sin verksamhets i kommunen.  

3. Sammanslutning av föreningar vars aktivitet är baserad i kommunen, men grundföreningarna 

får ett ”eget” föreningsbidrag. 

 

Ansökan ska innehålla:   

➢ Årsmötesprotokoll 

➢ Verksamhetsberättelse för föregående år  

➢ Bokslut och revisionsberättelse för föregående år 
➢ Registrerat plus- eller bankgiro  

➢ Underteckning av utsedd firmatecknare 
 

Ansökan ska vara inkommen senast den 31 mars genom avsedd blankett, för att bidrag ska 

betalas ut samma år. Beslut om tilldelning av föreningsbidrag fattas av Socialnämnden.  
 

 

Microbidrag  

En eller flera föreningar som planerar en aktivitet tillsammans, har möjlighet att söka 

Microbidrag för en enskild aktiviteten på upp till 3 000 kr per tillfälle. Aktiviteten ska genomföras 
under en tidsbegränsad tid med viss regelbundenhet eller vid ett tillfälle.  

 
Socialnämndens microbidrag är öppen att söka för pensionärsorganisationer, föreningar inom 

funktionsrättsrörelsen och anhörigföreningar. Till pensionärsorganisationer räknas 

föreningsverksamhet som riktas till pensionärer eller där minst två tredjedelar av föreningens 
totala antal bidragsberättigade medlemmar utgörs av pensionärer. Föreningar utanför denna 

krets kan vara medarrangör men inte värdförening.  
 

Ansökan ska innehålla:   

Styrande dokument inom 
Socialförvaltningen  

Övergripande processområde 
Riktlinje   

Verksamhetens process 
Föreningsbidrag  

Dokumentägare, sektor/enhet  
Stab och administration  

Upprättad av 
Mikael Nilsson, verksamhetsutvecklare 
Linnea Stockman, förvaltningsekonom 
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➢ Deltagande föreningar med angiven värdförening  
➢ Vad, när och hur aktiviteten planeras samt vilken målgrupp aktiviteten riktas till  

➢ Hur många som förväntas delta  

➢ Registrerat plus- eller bankgiro  
➢ Underteckning av utsedd firmatecknare 

 
Ansökan om Microbidrag kan göras när som helst under året genom avsedd blankett.  

Beslut om tilldelning av microbidrag fattas genom delegation av verksamhetschef. 

 
 

Bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag   

Socialnämndens bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag syftar till att underlätta för 

personer med funktionsnedsättning eller ohälsa att få anställning i en förening.  

 
Föreningen kan få bidrag med maximalt 8 % för den del av lönekostnaden som inte är högre än 

en bruttolön på 20 000 kronor per månad för heltidsanställning. Om arbetstidens omfattning 
ändras behöver ny ansökan inkomma. Avsatta budgetmedel samt antal föreningar som lämnar 

in ansökan om bidraget, styr storleken på %-satsen som beviljas till samtliga föreningar. Den är 
dock högst 8 %.  

 

Villkor för att vara berättigad till bidrag (utöver Melleruds Kommuns allmänna bestämmelser för 

bidragsgivning):  

• Arbetstagaren som föreningen söker bidrag för ska ha en dokumenterad anställning i 

föreningen med lönebidrag via Arbetsförmedlingen.  

• Arbetstagaren som föreningen erhåller lönebidraget för ska vara folkbokförd i Melleruds 

kommun.  

• En och samma förening kan maximalt erhålla bidrag för 4 anställningar under samma 

period. 

 
Uppfylls inte villkoren enligt dessa direktiv, kommer även redan beviljat bidrag att upphöra.  
 

Bidragets utformning:  

• Beslut om bidrag är maximalt 12 månader under ett kalenderår (ej retroaktivt).  

• Bidraget utbetalas månadsvis. Sista inlämningsdag för rekvisition, på härför avsedd 

blankett, är den 15:e i månaden efter. Till löneuppgiften ska det bifogas kopia på den 

anställdes lönebesked samt kopia på Arbetsförmedlingens avisering om utbetalt belopp.  

• Bidraget utbetalas ej för arbetstagare som har längre sammanhängande sjukfrånvaro 

än 14 dagar.  

• Beslut om bidrag upphävs automatiskt om arbetstagaren slutar sin anställning hos 

föreningen under beslutad bidragsperiod. 
 

Ansökan ska innehålla:   

➢ Kopia på föreningens anställningsavtal.  

➢ Kopia på Arbetsförmedlingens beslut om beviljat lönebidrag. 

➢ Underteckning av utsedd firmatecknare 
Ansökan om bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag kan göras när som helst under 

året genom avsedd blankett. Beslut om tilldelning av bidrag till föreningar för anställning med 
lönebidrag fattas genom delegation av enhetschef vid Arbetsmarknadsenheten. 
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