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Regler för bidragsgivning till föreningar inom socialnämndens  
verksamhetsområde 
 
Lomma kommun finner det angeläget att föreningsstödet 
- används till det ideella föreningslivet, 
- används för att stimulera till ett varierat utbud av föreningsaktiviteter samt 
- används för att stödja uppsökande, förebyggande och stödjande verksamheter. 
 
Bidraget är avsett att täcka en del av kostnaderna för verksamheterna i föreningarna. 

 
 

Allmänna bestämmelser 
 
1. Föreningen ska bedriva verksamhet riktad till Lommabor för att kunna erhålla föreningsstöd. 

Bidragsansökningar gällande regional nivå eller riksnivå avslås i princip. 
 
2. Bidrag kan lämnas till föreningar vars verksamhet rör personer med funktionshinder eller perso-

ner med speciella sjukdomar samt till föreningar som bedriver annan social stödverksamhet – 
inom socialnämndens verksamhetsområde. 

 
3. Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen. 
 
4. Föreningen ska ha en demokratisk uppbyggnad med egen styrelse, kassaförvaltning samt post-

/bankgirokonto och organisationsnummer. Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka förening-
ens verksamhet. 

 
5. Föreningen ska stå öppen för alla, inom respektive kategori, på lika villkor. 
 
6. I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda Alkohol- och drogpolitiska programmet för 

Lomma kommun ska föreningarnas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt för-
hållningssätt. 

 
7. Föreningen som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper, revisionshandlingar etc. 

till förfogande för granskning. 
 
8. Bidrag utgår normalt inte till verksamhet som är berättigat till annat kommunalt stöd. 
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Bidragsformer 
 
9. Bidragsgivningen är uppdelad i tre delar 

- Grundbidrag 
- till föreningar som arbetar aktivt för Lommabor i målgruppen enligt punkt 1 och 2 ovan 

- Verksamhetsbidrag 
- för aktiviteter/arrangemang som bedrivs inom ramen för socialförvaltningens verksamhet 

– Träffpunkt Havsblick, Träffpunkt Jonasgården, Liv & lustdagen, utställningar etc. 
- för övriga aktiviteter/arrangemang av uppsökande, förebyggande eller stödjande art, för 

Lommabor i målgruppen enligt punkt 1 och 2 ovan 
- Lokalbidrag 

- för lokalkostnader förknippade med bidragsberättigad verksamhet 

 
 

Kungörelse 
 
10. Möjligheten att söka föreningsbidrag för nästkommande år ska kungöras under maj månad. 

 
 

Ansökan 
 
11. Bidragsansökan ska innehålla: 

- Föreningens namn 
- Föreningens syfte 
- Uppgifter om föreningens styrelse 
- Uppgift om antal betalande medlemmar 
- Uppgifter om föreningslokal 
- Föreningens stadgar 
- Årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll, avseende 

det senaste verksamhetsåret 
- Ekonomisk plan och verksamhetsplan för det verksamhetsår bidraget ska gälla 
- Redovisning av eventuellt engagemang inom volontärbyråverksamhet 
- Redovisning av aktiviteter som föreningen kan erbjuda under det kommande året inom ra-

men för socialförvaltningens verksamhet (se punkt 9 ovan) 
- Ansökt belopp med redovisning av ändamål 
- I övrigt i enlighet med vid varje tillfälle angivna instruktioner 

 
12. Ansökningar avseende nästföljande år ska vara inkomna till socialnämnden senast den 31 au-

gusti. 
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Beslut om och utbetalning av bidrag 
 
13. Beslut om fördelning av bidrag fattas av socialnämndens arbetsutskott, baserat på från förening-

en inkommen ansökan och av socialförvaltningen utarbetat förslag 
 
14. Beslut om bidrag för nästföljande år ska fattas under december och utbetalning ska ske påföl-

jande månad. 
 
15. Bidrag utbetalas endast till föreningens plus-/bankgiro 
 
16. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra avstängning från bidragsgivning. Bi-

drag som utbetalats på felaktiga ansökningshandlingar ska återbetalas. 
 
17. Bidrag till förening, som har skuld till Lomma kommun eller helägda dotterbolag, kan innehållas 

tills skulden reglerats. 

 
 

Övrigt 
 
18. Socialnämnden äger rätt att i undantagsfall besluta om avvikelser från gällande bidragsbestäm-

melser. 

 
 
 


