Hur söker föreningen bidrag – hur får föreningen beslut om bidrag
hur utbetalas pengarna

______________________________________________________________________
Hur man söker bidrag
Verksamhetsbidrag söks av föreningar/organisationer som erhållit projektbidrag
under minst två år. Ansökan görs på en särskild blankett som Sotf tillhandahåller.
Bidragsansökan för kommande verksamhetsår ska lämnas in till Sotf senast den 1
april varje år avseende året därpå. Ansökan ska innehålla uppgifter om organisationen, medlemsantal, lokaler, verksamhetens inriktning, verksamhetens innehåll
och mål, antalet volontärer, kostnader, andra bidragsgivare, övriga intäkter, eget
kapital m. m. Till ansökan ska bifogas stadgar, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, budgetplan, ekonomisk redovisning mm. Ansökan ska vara undertecknad av kassör/firmatecknare. När ansökningar inte är fullständiga skriver
förvaltningen till föreningen om vilka handlingar som saknas. Om föreningen/
organisationen inte inkommer med dessa handlingar inom två månader till
förvaltningen avskrivs ansökan.
Projektbidrag kan sökas under hela året. Till ansökan om projektbidrag ska
bifogas en projektplan som innehåller följande: beskrivning av problemet, en tydlig
beskrivning av långsiktiga och kortsiktiga mål för projektet, förväntat antal
deltagare, aktiviteter, antalet volontärer, samverkanspartners, förväntade resultat,
tidsplan, kostnader, övriga bidrag och intäkter samt en plan för uppföljning och
utvärdering.
Start och introduktionsbidrag kan sökas hela året. Till ansökan ska
bifogas en arbetsplan som innehåller följande: beskrivning av problemet, en tydlig
beskrivning av långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten, förväntat antal
deltagare, aktiviteter, antalet volontärer, samverkanspartners, förväntade resultat,
tidsplan, kostnader, övriga bidrag och intäkter samt en plan för uppföljning och
utvärdering.
Beslut om bidrag
SotN:s organisations- och föreningsutskott (OFU) beslutar om fördelningen av
anslagna medel avseende bidrag till frivilligorganisationer. Socialtjänstförvaltningen
(Sotf) bereder de ansökningar om bidrag till frivillig-organisationer som utskottet ska
besluta om.
Beslut om ansökningar upp till 100 000 kr kan fattas av biträdande förvaltningschefen/kanslichefen enligt delegation.
Förvaltningens förslag om fördelning av verksamhetsbidrag presenteras innan
sommaren och definitivt beslut tas senast i september. Detta ger organisationerna
ett rimligt planeringsutrymme för kommande års verksamhet. Definitiva åtaganden
kan dock göras först när organisationerna fått del av utskottets beslut.
När det gäller projektbidrag och Start- och introduktionsbidrag är inriktningen att
OFU behandlar sådana ärenden fyra gånger per år nämligen i februari, april,
september och november.
Förvaltningen kan avvisa en ansökan om denna inte faller inom ramen för SotN:s
ansvarsområde d.v.s. om den till sin verksamhet, upptagningsområde eller
uppbyggnad inte uppfyller villkoren för nämndens stöd. Avvisade ansökningar
anmäls till OFU. Förvaltningen bör om möjligt anvisa alternativ bidragsgivare.
Vidare bör förvaltningen om behov föreligger, ge råd och stöd om vilka förändringar
som måste vidtas för att ansökan ska kunna föreläggas OFU för prövning.
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OFU kan fatta beslut med förbehåll om att medel endast beviljas om annan
delfinansiering kan ordnas.
Utbetalningsrutiner
Verksamhetsbidraget utbetalas kvartalsvis nämligen i början av januari, april, juli
och oktober. Vid varje utbetalningstillfälle utbetalas en fjärdedel av det beslutade
beloppet om inte annat överenskommits. Utbetalningar av bidrag till nya projekt
sker efter en genomgång av OFU:s beslut och anges i projektplan eller i annat
underlag till OFU:s beslut. I nya ärenden gäller dessutom att bidrag initialt enbart
utbetalas för ett halvår. Innan fortsatt utbetalning kan ske ska berörd förening ha
lämnat en redogörelse över ekonomi och verksamhet till Sotf.
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