
 

Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag inom området 
funktionshinder – Hagfors kommun 
2012-05-28 (§20) antog Kommunfullmäktige nya regler för hantering av föreningsbidrag. Medel riktat 
till vård- och omsorg samt stödföreningar fördes över till individ- och omsorgsutskottets 
ansvarsområde. Föreningsbidrag inom området funktionshinder hanteras av Sociala avdelningen, och 
för denna hantering har riktlinjer framarbetats. 

Syfte med föreningsbidraget 
Det övergripande syftet med föreningsbidraget är att: 

 
• Stödja funktionshinderföreningarnas strävan för full delaktighet och jämlikhet i samhället för 

människor med funktionsnedsättning 
• Möjliggöra för funktionshinderföreningarna att verka för samhällsförändringar i syfte att 

förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning 
• Stödja kunskapsspridning och opinionsbildning för ökad förståelse avseende livsvillkor för 

människor med funktionsnedsättning 
• Främja samverkan mellan funktionshinderföreningarna och kommunala verksamheter i syfte 

att nå en god måluppfyllelse i funktionshinderplanen för Hagfors kommun. 
 

Mål 
Målet med föreningsbidraget är att: 

 
• Genom funktionshinderföreningarnas arbete motverka isolering och ensamhet för personer 

med funktionsnedsättning. 
• Stimulera ideella insatser som främjar funktionshindrades möjlighet till full delaktighet i 

samhället. 
• Stimulera ideella insatser som kan avlasta anhöriga och ge stöd till närstående. 

Grundläggande krav för kommunalt föreningsbidrag 
För att en funktionshinderförening ska anses berättigad till kommunalt föreningsbidrag måste 
nedanstående grundkrav vara uppfyllda: 

1. Funktionshinderföreningen ska bedriva lokal verksamhet. Med lokal verksamhet avses att 
föreningen är verksam i kommunen (d.v.s. har aktiviteter/möten förlagda i kommunen), men 
kan även ha medlemmar i andra kommuner. 

2. Föreningen ska främst bestå av personer med funktionsnedsättning som till följd av sin 
varaktiga funktionsnedsättning har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring och/eller 
anhöriga till sådana personer. 

3. Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation. 
4. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden. 
5. Föreningen ska arbeta efter antagna, demokratiska stadgar och ha valda styrelseledamöter 

och revisorer. 
6. Föreningen ska omfatta minst 10 medlemmar och bedriva en kontinuerlig verksamhet. 
7. Medlemsavgiften ska vara minst 50 kronor per medlem och år. 



8. Bidragsansökan ska inlämnas av föreningens styrelse. 
9. Föreningen är skyldig att låta kommunen ta del av: 

- Föreningens räkenskaper 
- Protokoll 
- Uppgift som kan styrka föreningens medlemsantal 
- Övriga handlingar som kan anses nödvändiga för att få en uppfattning om föreningens 

verksamhet, ekonomi, förvaltning och medlemsstatus. 
 

Ansökan 
Ansökan ska göras på anvisad blankett. På denna ska verksamhetsplan anges med en utförlig 
beskrivning av planerade aktiviteter, dess innehåll kopplat till kommunens syfte och mål med 
föreningsbidraget. Av planen skall ekonomi för kommande verksamhetsår anges. 

 
Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 

 
- Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 
- Balans och resultaträkning för senaste verksamhetsåret 
- Revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret 
- Redovisning av eventuell ansökan till annan landstingskommunal eller kommunal 

nämnd/utskott, verksamhet, organisation eller liknande verksamhet och dess beslut 
- Övriga handlingar som kan motivera eller styrka framställningen 
- Plan och budget för aktuellt verksamhetsår 
- Gällande stadgar (om de inte lämnats in vid tidigare ansökan) 

 
Återbetalning av erhållet föreningsbidrag 
Ett föreningsbidrag som utbetalats på felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet. 

 
Övriga föreningsbidrag 
Funktionshinderföreningar kan, i likhet med andra föreningar i kommunen, ansöka om 
evenemangs- och utvecklingsbidrag. Regler för dessa bidrag och ansökningsblanketter hanteras av 
utvecklingsenheten inom Hagfors kommun. 
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