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Politisk inriktning för stödet 

Ett rikt och varierat föreningsliv är en bidragande faktor till att skapa god 
livskvalitet för Melleruds kommuns invånare. Den kommunala bidragsgivningen 
är ett sätt att skapa förutsättningar för ett sådant föreningsliv.  

De kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av 
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. I den kommunala 
bidragsgivningen ingår också de subventionerade lokaler kommunen ställer till 
föreningarnas förfogande. De kommunala bidragsreglerna ska upplevas som 
rättvisa. De ska vara lätta att förstå och de ska inte innebära betungande 
administration för vare sig föreningar eller kommunen. 

Allmänna regler för bidragsgivning  

För att vara berättigad till bidrag ska föreningen  
- öppen för alla som vill delta i föreningens verksamhet och följer 

föreningens stadgar,  
- ha stadgar samt stadgeenligt vald styrelse och revisorer  
- verksamhet som kontinuerligt drivs i Melleruds kommun prioriteras  
- regionala föreningar med koppling till Mellerud accepteras 
- föra kassabok enligt bokföringslagens krav, samt  
- varje år till Melleruds kommun redovisa årsmötesprotokoll och 

verksamhetsberättelse för föregående år inklusive bokslut och 
revisionsberättelse. Av verksamhetsberättelsen ska framgå hur 
många medlemmar föreningen har i bidragsberättigad respektive 
icke bidragsberättigad ålder. 

- Verksamhetsplan för det år då förenings söker bidrag  

Bidrag betalas ut till av föreningen registrerat plus- eller bankgiro.  

Om förening har skuld till kommunen regleras denna skuld före utbetalning av 
beviljat bidrag. 

Föreningar eller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande 
natur eller innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av 
visst etniskt ursprung har ingen möjlighet att söka bidrag. 

Specifika regler för bidragsgivning inom socialnämndens 
verksamhetsområde 

Det är öppet för pensionärsorganisationer, föreningar inom 
funktionshinderrörelsen och anhörigföreningar att söka bidrag. Särskild vikt 
läggs vid bedömningen av ansökningarna läggs vid föreningarnas planerade 
verksamhet. 

Det är möjligt för föreningar som har ett verksamhetsområde utanför Melleruds 
kommun att söka bidrag. Men föreningen måste ha verksamhet och en bas av 
medlemmar i Melleruds kommun för att beviljas bidrag. 

Ansökan  

Samtliga ansökningar ska undertecknas av föreningen utsedd firmatecknare, 
vilka svarar för riktigheten i ansökan. Inlämnande av felaktiga uppgifter kan 
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medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från bidrag. Kommunen har 
vid anmodan rätt att ta del av det bakgrundsmaterial ansökan baserar sig på. 

Ansökan skickas med e-post till socialnamnd@mellerud.se eller vanlig post till 
Socialnämnden, Melleruds kommun, Box 64, 464 80 Mellerud och skall var 
ankomststämplad senast den 31 mars för att bidrag skall betalas ut samma år.  

Beslut om tilldelning av föreningsbidrag fattas av socialnämnden 

Microbidrag 

En eller flera föreningar som planerar en aktivitet tillsammans har möjlighet att 
söka ett microbidrag för en enskild aktiviteten på upp till 3.000 kr per tillfälle. 
Aktiviteten skall genomföras under samlad tid eller vid ett tillfälle. För att 
microbidrag skall kunna betala måste aktiviteten kunna sorteras in under 
socialnämndens verksamhetsområden och stödja nämndens målsättningar. 

Microbidrag kan sökas av pensionärsorganisationer, föreningar inom 
funktionshinderrörelsen och anhörigföreningar. Föreningar utanför nämnd krets 
kan vara medarrangör men inte värdförening.  

Ansökan om microbidrag kan göras när som helst under året skriftligt till 
socialnamnd@mellerud.se. Ansökan skall innehålla: 

- deltagande föreningar med angiven värdförening med registrerat 
plus- eller bankgiro 

- vad, när och hur aktiviteten planeras 
- vilken är målgruppen 
- hur många som förväntas delta 

Beslut om microbidrag kan fattas av socialchef och sektorchef. 

 


