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1. Inledning  

Sektor stöd och omsorg    

Sektor Stöd och omsorg är en av tre sektorer inom Lerums kommun och bedriver 

verksamhet med ansvar för: socialtjänst – funktionshindersverksamhet – äldreomsorg – 

kommunal hälso- och sjukvård.   

Sektor stöd och omsorgs föreningsstöd till ideella föreningar  

Sektorn vill med de olika föreningsstöden särskilt främja föreningar och aktiviteter som 

verkar inom Sektor stöd och omsorgs ansvarsområden och som utgör ett komplement 

till Sektorns verksamheter, samt verkar för att levnadsförhållanden för personer som 

behöver samhällets stöd förbättras.  

Sektor stöd och omsorgs föreningsstöd till ideella föreningar1 syftar till att stärka den 

ideella sektorns förutsättningar att erbjuda personer möjligheter att ta del av aktiviteter 

och verksamheter av god kvalitet2.  

Sektorn vill uppmuntra till aktivt deltagande i olika kultur- och fritidsformer genom att 

även stödja vissa intresseföreningars3 lokalkostnader vid aktiviteter.   

Demokratiska värderingar  

Lerums kommun prioriterar ökad tillgänglighet, ihärdigt mångfaldsarbete och ökad 

jämställdhet i organisationen och i samhället i stort.  

Lerums kommun följer diskrimineringslagen vars syfte är att motverka diskriminering 

och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, eller ålder.   

En grundförutsättning för föreningsstöd är därför att föreningen ska genomsyras av de 

demokratiska värderingar som råder i Lerums kommun och i samhället i stort.   

 

  

 
1 Riktlinjerna utgår från begreppet ideell förening enligt skatteverkets registreringsform. Begreppet ideell 

förening eller förening används i riktlinjerna.   
2 Föreningen ska verka för att stärka folkhälsan genom att stimulera till livslång fysisk, mental, kulturell och 

social aktivitet, samt bedriva verksamhet enligt de normer som redogörs för under stycket Demokratiska 

värderingar.  
3 Se 3.4 Lokalkostnadsstöd  
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2. Krav och förutsättningar   

Föreningen och ansökan måste uppfylla följande krav för att Sektor stöd och omsorg ska 

handlägga ansökan:  

• Föreningen ska följa svensk lagstiftning, ha en vald styrelse, stadgar och 

regelbundna möten. Vidare ska föreningen ha en ideell målsättning, vara öppen för 

var och en som önskar stödja föreningens ändamål och syfte, samt vara registrerad 

hos Skatteverket som ideell förening.  

• Föreningen ska ha lokal anknytning till Lerums kommun, ha sin huvudsakliga 

verksamhet och majoriteten av medlemmarna bosatta i Lerums kommun, såvida 

föreningen inte är en särskild region- läns- eller distriktsförening för 

funktionsnedsatta4.  

• Sektor stöd och omsorgs olika former av föreningsstöd till föreningar avser att vara 

en hjälp till självhjälp. För att erhålla föreningsstöd ska medlemmarna därför själva 

bidra till föreningens ekonomi genom att erlägga en lägsta medlemsavgift om minst 

60 kronor per medlem och år5, samt på andra sätt medverka stödjande till 

föreningens ekonomi.  

• Föreningen ska ha ordnad ekonomisk redovisning som följer god redovisningssed i 

Sverige och anvisningarna i dessa riktlinjer.   

• Föreningen ska kunna styrka att lämnade uppgifter är korrekta och på begäran ställa 

medlemsförteckning till förfogande för granskning av kommunen eller av 

kommunen utsedd granskare. Förteckningen ska innehålla medlemmens namn, 

födelseår och uppgift om erlagd medlemsavgift.  

• För att beviljas föreningsstöd ska uppgiften om antal medlemmar könsuppdelas. 

Kommunen kommer att använda dessa uppgifter för att genomföra 

jämställdhetsanalys av föreningsstödet.  

• Föreningsstödet enligt dessa riktlinjer utgår inte till ideell förening som för sin 

verksamhet erhåller bidrag eller stöd av skattemedel från annan sektor inom Lerums 

kommun.  

• En förutsättning för föreningsstödet är att lämnade uppgifter är korrekta. Om 

föreningen inte uppfyller ovan angivna villkor, har lämnat felaktiga uppgifter i sin 

ansökan eller redovisning, eller om det har skett stora avsteg från ansökan och dess 

bilagor såsom stadgar, kan detta föranleda att sektorn håller inne, stoppar, eller 

återkräver hela eller del av föreningsstödet.   

  

  

 
4 Se 3.2 Föreningsstöd för övriga föreningar  
5 Går del av medlemsavgiften till en riksorganisation eller dylikt, ska lägst 60 kronor av medlemsavgiften 

per medlem och år gå till den lokala avdelningen som ansöker om föreningsstöd i Lerums kommun.  
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3. Olika typer av föreningsstöd och fördelning  

• 45 procent av avsatta medel innevarande år fördelas som föreningsstöd till 

samverkansföreningar och övriga föreningar.  

• 45 procent fördelas som lokalkostnadsstöd.  

• 10 procent fördelas som särskilt verksamhetsstöd och som föreningsstöd till 

nystartade föreningar.  

3.1 Föreningsstöd för samverkansföreningar   

För att kategoriseras som samverkansförening ska föreningen ingå i kommunens 

pensionärssamråd eller samrådet för funktionshindersfrågor.  

Dessutom ska minst två av följande kriterier vara uppfyllda:  

• Föreningen ska bedriva aktiviteter som bedöms vara komplement till Sektor stöd 

och omsorgs verksamheter.  

• Föreningen ska verka för att levnadsförhållanden för personer som behöver 

samhällets stöd förbättras.  

• Föreningen ska delta i dialogmöten eller motsvarande som kommunen kallar till.  

3.2 Föreningsstöd för övriga föreningar  

Som övrig förening räknas:    

• Region- läns- eller distriktsföreningar6.                                                                     

Här avses föreningar som inte finns lokalt förankrad i Lerums kommun, som organiserar 

personer utifrån deras gemensamma erfarenheter av sjukdom, funktionsnedsättning eller 

sociala svårigheter.  

3.3 Föreningsstödets olika nivåer och villkor:  

Nivå 1) Föreningsstöd för samverkansföreningar.  

Nivå 2) Föreningsstöd för övriga föreningar.  

Stödet för medlem i samverkansförening blir 1.4 x större än stödet för medlem i övrig 

förening.  

• Storleken på föreningsstödet för samverkansföreningar och övriga föreningar 

baseras på avsatta medel för sektorns föreningsstöd innevarande år, samt antalet 

medlemmar i de föreningar som ansökt och beviljats stöd.  

 
6 Gäller ej föreningar/organisationer som erhåller statsbidrag från socialstyrelsen.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-
omstatsbidrag-till_sfs-2000-7  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20007-om-statsbidrag-till_sfs-2000-7
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• Föreningen redogör i sin verksamhetsberättelse för genomförda aktiviteter och 

verksamhet de anser uppfyller kriterierna för att kategoriseras som 

samverkansförening.   

• Vid utdelningssammanträdet av föreningsstödet inför varje år gör Sektor stöd och 

omsorg bedömningen av vilka föreningar som uppfyller kriterierna att erhålla 

föreningsstödet för samverkansföreningar respektive övriga föreningar.  

3.4 Lokalkostnadsstöd  

• Stödet kan endast sökas av samverkansföreningar, samt vissa intresseföreningar för 

pensionärer7 som i övrigt uppfyller kraven under avsnitt två: Krav och 

förutsättningar.  

• Lokalkostnadsstödet baserar sig på föregående års kostnader i efterskott och ges till 

föreningens lokalkostnader som uppstår i samband med föreningens aktiviteter.  

• Har föreningen intäkter för uthyrning av lokaler de söker lokalkostnadsstöd för skall 

detta redovisas särskilt av föreningen. Föreningen beviljas endast lokalkostnadsstöd 

för nettokostnaden8.  

• Kommunen ger lokalkostnadsstöd med 130 kr per medlem som uppfyller kravet i:  

3.5 Stödberättigad medlem. Stödet begränsas dock till max 60 % av hyreskostnaden.    

• För att beviljas lokalkostnadsstöd ska hyresavi eller annan handling som visar på 

hyreskostnaden bifogas ansökan.   

• I de fall summan av godkända ansökningar för lokalkostnadsstöd överstiger 

budgeterade medel kan dessa riktlinjer frångås. I så fall kommer lokalkostnadsstödet 

att minskas i motsvarande omfattning hos sökande föreningar.   

3.4.1 Ej godkända hyreskostnader  

• Lokal hyrd särskilt för kommersiell verksamhet, som innebär att entréavgifter eller 

motsvarande tas för medlemmar och/eller icke medlemmar.   

• Lokal hyrd för studiecirkelsammankomster eller dylikt där statsbidrag eller bidrag i 

annan ordning erhålls.  

• Hyra av lokaler som redan är subventionerade av kommunen.  

 
7 Här avses hobby- fritids- eller intresseförening för pensionärer med huvudsakligt syfte att skapa social 

samvaro och erbjuda aktiviteter som exempelvis i: studier, kulturella aktiviteter/arrangemang, resor, 
upplevelser och friskvård, med mera.  
8 Nettokostnaden är summan lokalkostnad när intäkter för uthyrning dragits av från summan för 

föreningens lokalkostnader.  
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3.5 Stödberättigad medlem  

• Föreningsstödet och lokalkostnadsstödet är grundat i antalet medlemmar föreningen 

redogjort för i senaste årsmötesprotokoll, som erlagt medlemsavgift och utgår 

endast för medlemmar bosatta i Lerums kommun.9   

• Pensionärsföreningar och vissa intresseföreningar för pensionärer kan endast erhålla 

förenings- och/eller lokalkostnadsstöd för medlemmar som fyllt 65 år. För medlem i 

annan stödberättigad förening finns ingen åldersgräns.  

• Medlem av tillfällig karaktär är inte stödberättigad. Exempel är besökare på 

utåtriktade arrangemang som innebär avgift (exempelvis entré-, kurs- eller 

anmälningsavgifter).  

3.6 Särskilt verksamhetsstöd  

• Stödet fås av föreningar som vill utveckla sin verksamhet eller satsa på något 

särskilt för sina medlemmar med fokus på folkhälsa, jämställdhet och inkludering.  

• Den särskilda satsningen kan vara att verksamheten möter nya eller andra 

målgrupper hos sektor stöd och omsorg10.   

- Exempelvis kan satsningen avse aktiviteter som främjar social gemenskap, 

friskvård, trygghet eller säkerhet för äldre personer eller personer med 

funktionsnedsättning.   

- Förebyggande och/eller individstödjande socialt arbete.  

- Aktiviteter för nyanlända.  

• Den särskilda satsningen kan också anknyta till de olika inriktningsmålen i stöd och 

omsorg sektorsplan innevarande år10.   

• Syftet kan vara att främja delaktighet, sociala relationer och samarbeten, för att 

skapa större förståelse kring, eller i övrigt främja frågor som rör folkhälsa, 

jämställhet och inkludering.  

• I ansökan motiverar föreningen syftet och mervärdet satsningen förväntas ge, samt 

anger en uppskattad summa.  

• Sektor stöd och omsorg gör bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas 

särskilt verksamhetsstöd och med vilken summa. Bedömningen utgår dels från 

föreningens beskrivning av syfte och mervärdet satsningen förväntas ge, dels utifrån 

nyttan för sektorns målgrupper och övrigt beviljat föreningsstöd.  

• Stödet beviljas i regel inte till inköp av inventarier, transport, administrativa 

kostnader eller löner. Stödet beviljas inte heller till aktiviteter som bedöms vara 

 
9 Anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation omfattas inte av regeln att medlem  

som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun. (Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-25) 10 

Målgrupper som ingår i socialtjänstlagens särskilda bestämmelser för olika grupper samt eventuella 

övriga grupper som har bistånd från socialtjänsten.  
10 Inriktningsmålen kan ges av handläggare av föreningsstöd på Sektor stöd och omsorg.  
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ordinarie föreningsverksamhet, det vill säga förväntad eller nödvändig verksamhet, 

som till exempel utbildning i föreningsarbete och eller därtill kurs- eller 

styrelsearbetemateriel, caféverksamhet, jubileum eller dylikt.   

• Stödet ska användas till det som föreningen har ansökt om. Förändras 

förutsättningarna för att genomföra den särskilda satsningen/aktiviteten som det 

särskilda verksamhetsstödet beviljats till, ska föreningen kontakta Sektor stöd och 

omsorg för att få ett skriftligt godkännande.  

• I föreningens verksamhetsberättelse ska redogöras för hur det särskilda 

verksamhetsstödet har använts.  

• Om den särskilda satsningen/verksamheten av kommunen bedöms som särskilt 

angelägen, kan kontantstöd utgå även om kraven under: 2. Krav och förutsättningar 

inte är helt uppfyllda.  

3.7 Föreningsstöd till nystartad förening  

Ett föreningsstöd om 3 000 kronor kan ansökas om och avser att främja nybildandet av 

föreningar i Lerums kommun som verkar inom sektorns ansvarsområden. Ansökan görs på 

särskild blankett och ska ha följande handlingar bifogade:  

• Stadgar, verksamhetsplan och protokoll från konstituerande möte.  

• Föreningsuppgifter, medlemsförteckning, samt organisationsnummer.  

• Ansökan kan göras löpande under året.  

  

4. Hur ansöker föreningen?  

1. Sektorn utformar anvisningar och blanketter för ansökan samt fastställer 

ansökningstider.  

2. Sektorn informerar om ansökningstider på kommunens webbsida och i lokalpressen.  

3. Föreningen/organisationen måste själva bevaka ansökningsdatum.  

4. Ansökan ska vara gjord i enlighet med sektorns anvisningar. Det vill säga den ska 

vara gjord på särskild blankett samt vara komplett och inlämnad i tid.   

5. Bekräftelse om mottagen ansökan skickas till föreningen.  

6. Sektorn kan avvisa ansökningar där den sökande föreningen inte uppfyller 

riktlinjernas krav för ansökan och för den sökande föreningen.  

7. Sektor stöd och omsorg handlägger ansökningen och sker utifrån de krav och 

kriterier som dessa riktlinjer sätter upp.  

8. Sektorchef för Sektor stöd och omsorg fattar beslut om de olika föreningsstöden.  

9. Beslut skickas till föreningen.  
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10. Utbetalningen sker som regel senast fyra veckor efter sista ansökningsdag. Sektorn 

kan besluta om annan utbetalningsperiod   

11. Utbetalning av föreningsstöd sker till föreningens bankgiro- eller plusgirokonto.  I 

de fall bankgiro- eller plusgirokonto saknas hos föreningen, skickas uttagsavi till 

föreningens kassör.  

12. Kommunen har ingen laglig skyldighet att betala ut föreningsstöd och ett avslag kan 

inte överklagas. Det finns alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till 

Kundcentret KomIn och handläggs då enligt rutin.  

  

5. Ansökan  

Sista ansökningsdag innevarande år är 31 mars11.  

Ansökan ska innehålla följande:  

• Ansökningsblankett – fullständigt ifylld.    

• Kopia på föreningens stadgar12.   

• Verksamhetsberättelse/annat som beskriver föreningens verksamhet.  

• Kopia på bokslut.  

• Kopia på årsmötesprotokoll inklusive revisionsberättelse  

Ansökan sker skriftligt på kommunens ansökningsblankett och efterfrågade handlingar ska 

bifogas.   

Kompletterande handlingar ska ha inkommit inom två veckor efter det att sektorn påtalat 

behovet av det.   

Ansökan kan lämnas till Kundcentret KomIn eller skickas till:  

  

Föreningsstöd 

Sektor SO 

Lerums kommun  

443 80 Lerum 

 
11 Gäller inte stöd till nystartade föreningar  
12 Gäller endast förstagångssökande eller förening som sedan tidigare ansökan ändrat sina stadgar.   
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