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FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL SÅ 
KALLADE SOCIALA FÖRENINGAR  

Bakgrund  

Till kommunen kommer regelbundet ansökningar om bidrag från en rad föreningar som kan 

inordnas i facket ´sociala föreningar´. Kommunen har sedan 2008 riktlinjer för hur dessa ska 

hanteras. Alla föreningsbidrag är centraliserade och beslutas i Kommunstyrelse. 

Föreningsbidragen bereds i allmänna utskottet med undantag för de så kallade ´sociala 

föreningarna´ som IFO/LSS-utskottet bereder.  

 

Eftersom det är sex år sedan riktlinjerna skrevs är det nu dags att revidera underlaget.  

 

Kategorier  

De sociala föreningarna kan förenklat och grovt indelas efter två principer.  

1. Huruvida de tillvaratar och bevakar medlemmarnas egna intressen eller om de tillvaratar en 

utsatt grupps intressen.  

2. Om de utför sådant som kommunen i grunden har ett ansvar att själv tillgodose (enligt 

Socialtjänstlagen) eller om de gör sådant som ligger helt utanför det kommunala uppdraget.  

 

Det kan illustreras i följande schema: 

 Egna intressen Utsatta grupper 

Kommunalt ansvar A B 

Ej kommunalt ansvar C D 

  

Grupp A  

Exempel på förening i grupp A är FUB. Föreningen består till stor del av anhöriga som värnar 

om funktionsnedsatta barn. Kommunen har ett stort ansvar för den gruppen bl a genom LSS 

(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och särskola. AA (Anonyma 

Alkoholister) är också en sådan förening.  

 

Grupp B 

Exempel på föreningar i grupp B är kvinnohus (ex Tranan), Brottsofferjour och 

Adoptionsföreningar.  
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Grupp C 

Exempel på föreningar i grupp C är mansjourer (lagstiftaren menar att avtal måste slutas med 

den aktör som ska verkställa ett kommunalt uppdrag och det finns idag inte något avtal med 

någon mansjour. Av det skälet ligger mansjourer under grupp C), intresseföreningar för olika 

funktionsnedsatta m m.  

Grupp D 

Exempel på föreningar i grupp D är föreningar som arbetar med insatser utanför den egna 

kommunen eller i andra länder.  

 

Lokal förankring 

Ytterligare en dimension i frågan är om föreningen bedriver verksamhet i Gullspångs kommun 

eller riktar sig till invånare i kommunen eller om den finns endast på riksnivå. För att 

kommunen enligt kommunallagen ska kunna ge bidrag bör föreningen ha anknytning till 

kommunen.  

 

I stort sett alla så kallade sociala föreningar utför ett viktigt och behjärtansvärt arbete. 

Gullspångs kommun har begränsade ekonomiska resurser varför en hård prioritering måste 

göras för vad kommunens pengar används till. Denna prioritering ska inte ses som att 

kommunen inte värdesätter det arbete som de föreningar utför som ej tilldelas föreningsbidrag.  

 

Kommunen bör i 1:a hand stödja föreningar i grupp B. Här är det lämpligt att ansluta sig till 

rekommendationer på Skaraborgsnivå som finns antagna för t ex kvinnofridsområdet.  

 

Kommunen bör ge bidrag till:  

• Kvinnohus  

• Kvinnojourer  

• Adoptionsföreningar som bedriver utbildning för adoptivföräldrar  

• Brottsofferjour  

 

Kommunen bör i 2:a hand ge bidrag till föreningar i grupp A. Det kan främst vara så kallade 

självhjälpsgrupper som t ex AA. Ett sätt att stödja denna typ av föreningar kan vara att upplåta 

lokaler.  

 

Föreningar i grupp C bör inte prioriteras för bidrag om resurserna är begränsade. Visst stöd i 

form av lokalupplåtelse kan vara aktuellt.  

 

Föreningar i grupp D är svåra ur kommunrättslig synpunkt att stödja om det inte ingår som en 

del i ett samarbete som kommunen är deltagare i t ex vänortsutbyte. Detta bör inte förhindra att t 

ex begagnat materiel kan skänkas till hjälpsändningar.  
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Riksföreningar utan lokal anknytning är tveksamma ur kommunrättslig synpunkt att ge bidrag 

till. Föreningar med så kallade hjälptelefoner, t ex BRIS, kan dock erhålla stöd med 

motiveringen att verksamheten omfattar kommuninvånare. 

 

Krav för återbetalning  

För utbetalning av bidrag ställs följande krav: Föreningen ska till bidragsansökan bifoga: 

• Årsmötesprotokoll där val av styrelse framgår  

• Års/verksamhetsberättelse  

• Ekonomisk redovisning för föregående år  

• Revisionsberättelse  

• Medlemsstatistik  

• Statistik på (när det är tillämpligt) hur många kommuninvånare från Gullspångs kommun 

föreningen haft kontakt med föregående år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


