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Socialnämnden i Norrköpingkommun kan ge ekonomiskt stöd till föreningar som
kompletterar socialtjänstens område. Övriga former av föreningsstöd finns att
söka hos kultur- och fritidskontoret. Föreningar som söker föreningsstöd för olika
aktiviteter hos socialnämnden ska utgå från inriktningen i socialnämndens
uppdragsplan.
Föreningen ska vara ideell, det vill säga inte vinstdrivande och uppbyggd enligt
demokratiska principer. Verksamheten ska vara lokaliserad till Norrköpings
kommun och främst vara riktad till boende i Norrköping.
Föreningsstödets syfte är att stimulera föreningar att utveckla nytänkande och
utveckling av verksamheter som kompletterar samhällets socialtjänst stimulera
föreningar att bedriva utåtriktad verksamhet för personer som är i behov av stöd
på grund av fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl.
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Ansökan
Ansökan ska innehålla följande tre delar:
1. Beskrivning av uppgifter om:
- mål och syfte med ansökan
- innehållet i aktiviteten
– målgrupp
- omfattning (antal dagar/timmar)
- förväntat resultat
- begärt bidrag för att genomföra aktiviteten
- om föreningen har undertecknat värdegrundsöverenskommelsen
2. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisions- berättelse för
det senast förflutna räkenskapsåret. Av verksamhetsberättelsen ska framgå
om föreningen tidigare fått kommunalt föreningsbidrag samt vad bidraget
använts till.
3. Bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar bosatta eller
skrivna i Norrköpings den 1 januari innevarande år, samt uppgift om
storleken på föreningens medlemsavgift och annan finansiering.

Övrig information
Socialnämnden behandlar ansökningar om föreningsstöd en gång per år. När
nämnden beslutar om stöd bestämmer man också hur återrapporteringen ska
göras. Beredning av ärendet sker i socialnämndens presidium.
Stöd beviljas för ett år. Varje ansökan innebär ny bedömning. Ett beviljat
föreningsstöd innebär inte en garanti för stöd följande år.
Ansökan skickas till
Socialnämnden
601 81 Norrköping
Ansökan skickas senast den 15 oktober. Beslut om stöd tas av socialnämnden i
samband med att internbudgeten beslutas om påföljande år. Detta sker vanligtvis i
december varje år.
Frågor om föreningsstöd kan ställas till programansvarig Britt Birknert
011-15 22 68 eller britt.birknert@norrkoping.se

