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Inledning 
Det här dokumentet beskriver vilka regler som gäller kring bidrag till föreningar för personer 

med funktionsvariation.  

 

Varje år har föreningar för personer med funktionsvariation som är verksamma i Essunga 

kommun, alternativt i Skaraborgs län med medlemmar i Essunga, möjlighet att ansöka om 

bidrag till verksamheten. Bidraget syftar till att stimulera personer med funktionsvariation till 

aktivitet och social samvaro. 

 

Definition av förening 
 Föreningen ska tillhöra en riksorganisation och vara en förening för personer med 

funktionsvariation som är öppen för medlemskap för alla med en viss 

funktionsvariation. Det kan dock finnas föreningar som inte tillhör en riksorganisation 

men som gör värdefulla insatser för funktionsvarierade i kommunen. Det kan till 

exempel röra sig om en ny förening som inte hunnit bilda riksorganisation än. Bidrag 

till sådan förening kan beviljas efter särskild prövning.  

 Med lokal förening avses förening som verkar helt inom den egna kommunen 

alternativt Vara - Essunga - Grästorp. Om det är en större organisation ska det alltid 

finnas en lokal förening. Regionalförening är verksamhet som innefattar verksamhet 

för hela Skaraborg eller större delar av Skaraborg. 

 

Definition av medlem 
 Som medlem räknas den som vid slutet av föreningens verksamhetsår är registrerad 

i föreningens medlemsmatrikel, har erlagt medlemsavgift till föreningen samt haft 

möjlighet att delta i och ta ansvar för beslut som fattas i föreningen.  

 Anhörig eller annan närstående räknas som medlem under förutsättning att även denne 

erlägger medlemsavgift samt i övrigt uppfyller krav i enlighet med stadgar och 

årsmötesbeslut 

 

Villkor 
 Föreningen ska ha valt en styrelse och antagit stadgar som ger möjlighet för dessa 

medlemmar att påverka beslut om föreningens verksamhet och inriktning. 

 Bidragssökande förening ska varje år styrka att den haft verksamhet på sätt som 

kommunen finner lämpligt. 

 Föreningen ska låta kommunen ta del av uppgifter som ligger till grund för 

bidragsframställan. 

  

Generella bidrag 
 Grundbidrag 

Lokala föreningar 2 600 kr/år 

Regionala föreningar 900 kr/år 

 

 Extrabidrag 

40 kr/medlem som är boende i Essunga kommun. 
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Bidrag till särskilda insatser kan tas upp till särskild prövning och då beslutas även om 

beloppet man kan få. Det kan till exempel röra sig om: 

 Inköp av inventarier 

 Speciellt kostnadskrävande material 

 Särskilda arrangemang eller verksamheter 

 

Ansökan och beslut 
Ansökan om bidrag för nästkommande år ska skickas till socialnämnden före 15 oktober. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar om bidragen under november samma år. Pengarna 

utbetalas i januari bidragsåret. 

 

 

 


