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1 Socialnämndens föreningsbidrag  
 
Socialnämnden hanterar föreningsbidrag till ideella föreningar som verkar för personer med 
funktionsnedsättning och ideella organisationer som verkar för socialt stöd- och hjälp. 
 
Föreningar med säte och verksamhet i Kiruna kommun kan ansökan om föreningsbidrag. 
 
Syftet med bidragen är att stödja organisationer som kompletterar, stödjer socialnämnders 
verksamhetsområden och bedriver utåtriktade aktiviteter. 
 
Ansökan ska lämnas in senast den 31 mars, ansökningar som inte är fullständiga eller som inte har 
inkommit i tid behandlas inte. 
 
Bidrag för en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en gång. Vid 
samarrangemang kan endast en av arrangörerna söka bidrag. 
 
Föreningsbidrag från socialnämnden söks som verksamhetsbidrag. 

Grundkrav för ansökan av socialnämndens föreningsbidrag 

Föreningen ska 

• ha sin verksamhet och sitt säte i Kiruna kommun, fylla en viktig social funktion, samverka med 
socialförvaltningen och föreningar kring gemensamma frågor och stimulera till 
samhällsengagemang. 
 

• respektera demokratins principer (läs mer om demokrati på www.riksdagen.se) inklusive 
jämställdhet, alla människors lika värde, respektfullt bemötande i både ord och handling och 
förbud mot diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning och ålder. 

 

• verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas av FN:s bankonvention och 
samtliga föreningar ska vägledas av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 

• erbjuda verksamhet som är öppen för alla, samt verka för integration och jämställdhet. 
 

• vara partipolitiskt och religiöst obunden, ta avstånd från våld och rasism och ta avstånd från 
bruk av alkohol, tobak eller andra droger. 
 

• bedriva verksamhet utan vinstsyfte. 
 

• ha en upprättad och uppdaterad medlemsmatrikel 
 

http://www.riksdagen.se/
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2 Allmänt 

Utifrån den enskilda ansökan beslutar socialnämnden om föreningen ska bedömas vara 
bidragsberättigad.  

Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp vanligtvis under juni månad det år ansökan avser. 

 

3  Verksamhetsbidrag 

Bedömningsgrunden för bidragets storlek är planerad verksamhet, det vill säga 
verksamhetsplanen, samt i vilken omfattning föreningen kan påvisa att man nått ut till den 
prioriterade målgruppen, redovisa föregående års verksamhetsberättelse. 

Hänsyn tas till skäliga lokalkostnader, dock kan inga garantier lämnas om att bidraget täcker hela 
lokalhyran. Lokalens storlek beaktas i förhållande till den verksamhet, direkt riktad mot den 
prioriterade målgruppen som bedrivs i lokalen. 

Socialförvaltningen betalar hyra för de lokaler Kiruna kommun innehar kontrakt för. 

 

4 Ansökan 

Ansökan skall innehålla följande uppgifter: 

1. Föreningens namn, adress, telefon och kontonummer 
2. Kontaktperson och telefonnummerdagtid 
3. Förteckning över samtliga styrelseledamöter 
4. Stadgar 
5. Organisationsnummer 
6. Revisor som granskar föreningens ekonomiska redovisning 
7. Budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 
8. Eventuell huvudorganisation/underorganisation 
9. Vilken typ av verksamhet som bedrivs 
10. Ansökt belopp för verksamhetsbidrag 
11. Utförlig beskrivning av vad bidraget ska användas till  
12. Årsmötesprotokoll, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse för föregående år 

Föreningar ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på 
det sätt socialnämnden beslutar. 
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5 Redovisning 

En förening som beviljats verksamhetsbidrag ska inkomma med en delårsredovisning och en 
årsrapport för att redovisa användandet av verksamhetsbidraget som beviljats. Om redovisningen 
inte godkänns kan föreningen bli återbetalningsskyldig. Redovisningarna kommer att föredras 
under socialnämndens sammanträden under kvartal 4. 

 
Delårsredovisning; 
 
Ska inlämnas senast den 31 oktober för juli - oktober 
 
Socialförvaltningen gör rutinmässig uppföljning under verksamhetsåret med syfte att kontrollera 
användandet av ansökt och beviljat verksamhetsbidrag. Uppföljning utförs minst 1 
gång/verksamhetsår för samtliga bidragstagare. 

1. Bokföring samt verifikat granskas 
2. Styrelse samt andra föreningsprotokoll granskas 
 

 
 
 
Årsrapport; 
 
Ska inlämnas senast den 31 maj för juli – mars. 
 

1. Verksamhetsberättelse, vilken ska innehålla relevant statistik, exempelvis: 
- Antal möten och genomsnittligt antal besökare per år. 
- Antal deltagande och syfte med aktiviteterna/stödinsatser, ex. antal övernattningsdygn 
och antal kvinnor/män/barn. 
- Tillgänglighet för målgruppen, exempelvis öppettider, tillgänglighet via telefon, mail          
och Internet. 
- Utåtriktade aktiviteter, exempelvis informationer, utbildningar, antal besökare. 
- Interna aktiviteter, informationer, utbildningar och övriga möten, antal deltagande samt 
syfte med aktiviteten.       
- Samarbetsaktiviteter, antal aktiviteter, typ av aktivitet samt syfte med aktiviteten 

2. Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning 
3. Årsmötesprotokoll 
4. Redovisad hyreskostnad samt verksamhet som bedrivs i lokalen. 
5. Redogörelse över samverkan med socialförvaltningen, andra föreningar och/eller 

myndigheter. 

Redovisningen kan komma att kompletteras med dialogsamtal mellan socialförvaltningen och 
föreningen, vid behov kan även stickprov genomföras. 
Föreningar som beviljas bidrag ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till 
förfogande för granskning på det sätt socialnämnden beslutar. 
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Föreningar som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera väsentliga förändringar och avsteg i 
den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget. 

Eventuellt bidrag som inte förbrukats under perioden ska återbetalas till socialförvaltningen, om 
förvaltningen inte skriftligen meddelat annat. 

Redovisning för verksamhetsbidrag skickas till 
 
Kiruna Kommun 
Socialförvaltningen 
Utredningsenheten/Föreningsbidrag 
981 85  KIRUNA 


