
 

 

 

 

Regler för föreningsbidrag från äldrenämnden – Grund- 
och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag 

Bakgrund 

Äldrenämnden delar varje år ut föreningsbidrag till ideella föreningar i 

Linköping. Det ska vara ett stöd till ideella föreningar vars verksamhet riktar 

sig till personer över 65 år.  

Föreningsbidraget är för kommunen frivilligt att dela ut och prioriteringar görs 

utifrån nedanstående regler. Föreningsbidraget finns i tre olika bidragsformer; 

grund- och medlemsbidrag, aktivitetsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag. 

Grund- och medlemsbidraget samt särskilt aktivitetsbidrag är ettåriga och nya 

ansökningar måste lämnas in varje år. Aktivitetsbidraget kan ansökas om vid 

två tillfällen under året. Varje ansökan om föreningsbidrag innebär en ny 

bedömning och även om föreningen beviljats föreningsbidrag tidigare innebär 

det inte en garanti för att beviljas bidrag igen.  

Syftet är att föreningsbidraget ska: 

• Främja demokrati, utveckling och ett brett socialt engagemang i 

Linköpings kommun.(i enlighet med överenskommelse med idéburna 

sektorn 2012) 

• Stimulera ideella föreningar att bedriva verksamhet för 

pensionärsföreningar eller föreningar som ordnar aktiviteter för personer 

över 65 år.  

• Motverka isolering för enskilda och grupper och främja allas delaktighet i 

samhället.  

• Ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala 

kontakter genom att stödja hälsofrämjande insatser för att fysiskt, psykiskt 

och socialt höja välbefinnandet.    

Grund- och medlemsbidrag – krav för att få söka bidraget 

 Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar. Ekonomiska föreningar 

beviljas inte bidrag.  

 Verksam i Linköping. Föreningsbidrag kan beviljas för medlemmar 65 

år eller äldre och som bor i Linköpings kommun. När en länsförening 

bedriver verksamhet i Linköpings kommun kan föreningsbidrag 

undantagsvis beviljas. 

 Föreningen ska ha minst 10 antal betalande medlemmar 65 år eller 

äldre boende i Linköpings kommun. Om en förening har medlemmar 

utanför kommunen ska det tydligt redovisas hur många av 

medlemmarna som är boende i Linköping.  



 

 

 Föreningen ska ha antagna stadgar, styrelse och revisorer, lista över 

medlemmar och organisationsnummer. Av stadgarna ska det framgå att 

föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla.  

 Föreningen ska ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika 

villkor och föreningar ska motverka diskriminering och kränkande 

behandling. Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte 

förekomma.  

 Föreningen ska ha ordnad ekonomisk förvaltning och eget 

postgirokonto/bankgirokonto 

Vad ingår i grund- och medlemsbidraget? 

I grundbidraget ingår ekonomiskt stöd till hyra, administration, 

telefonkostnader, porto med mera.  

Medlemsbidraget baseras på antal betalande medlemmar 65 år eller äldre och 

som bor i Linköpings kommun vilket ska verifieras i ansökan. Uppgifterna ska 

vara hämtade från det året som ansökan lämnas in. På verifikationen ska det 

framgå vilket datum som uppgifterna är hämtade. 

Grundbidraget ligger på 4000 kr per förening och medlemsbidraget ligger på 

35 kr per betalande medlem 65 år eller äldre. 

Särskilt aktivitetsbidrag – krav för att få söka bidraget 

 Särskilt aktivitetshetsbidrag kan sökas av lokal samorganisation vilket 

är en paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar.  

 Samorganisationen ska bedriva verksamhet som stöd till 

medlemsföreningarna.  

Vad ingår i särskilt aktivitetsbidrag? 

Det särskilda aktivitetsbidraget utgör totalt 8 % av de medel som årligen 

avsätts till föreningsbidrag inom äldrenämnden. Det särskilda aktivitetsbidraget 

fördelas i förhållande till antalet medlemsföreningar som samorganisationen 

stödjer. 

Ansökningsregler 

 Ansökan görs på angiven blankett som kan laddas ner från hemsidan 

för föreningsbidrag. https://www.linkoping.se/uppleva-och-

gora/foreningsliv-bidrag-och-tillstand/foreningsbidrag-fran-

kommunen/samtliga-bidrag2/ Blanketten kan sändas in digitalt eller 

med post.  



 

 

 Lämnas in under angiven ansökningsperiod. Ansökan som inkommit 

efter sista ansökningsdag behandlas inte.  

 Ansökningsblanketten ska fyllas i fullständigt och korrekt och samtliga 

begärda handlingar ska bifogas ansökan.  

 Ansökan ska skrivas under av firmatecknare.  

Ansökningstid 

Ansökan om föreningsbidrag gällande grund- och medlemsbidrag samt särskilt 

aktivitetsbidrag från äldrenämnden ska ha inkommit senast den 30 september 

året före det år som ansökan avser. För att kunna godkännas ska ansökan vara 

komplett ifylld.   

Vad kan en förening inte få föreningsbidrag till? 

Föreningar kan inte få bidrag för de delar som täcks av bidrag från annan 

bidragsgivare. Har föreningen fått eller söker bidrag till verksamheten från 

någon annan bidragsgivare ska detta redovisas i ansökan.  

Bidrag ges inte retroaktivt. 

Till föreningar som beviljats föreningsbidrag 

 Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva 

utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet 

eller inte använder pengarna på det sätt som angetts i ansökan. 

Föreningen har en skyldighet att informera nämnden om sådana 

förändringar. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en 

förening brustit i något annat väsentligt. Det kan även komma att 

påverka föreningens möjlighet till bidrag följande år. 

 Utbetalning av beviljat bidrag görs en gång om året till angivet bank- 

eller postgironummer.  

Beslut om föreningsbidrag 

Ansökningar om föreningsbidrag bereds av social- och omsorgsförvaltningen 

och beslutas av äldrenämnden. Alla föreningar som sökt föreningsbidrag får ett 

skriftligt besked om beslutet. Beskedet skickas till den adress som anges i 

ansökan. 
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