Regler för kommunala bidrag till
pensionärs-, handikapp-, och
stödföreningar
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Förvaltning, handläggare, telefon

Kommunstyrelseförvaltningen

Regler för kommunala bidrag till pensionärsföreningar,
handikappföreningar och stödföreningar
Inom ramen för de av kommunfullmäktiges beslutade medel till kommunstyrelsens
övergripande verksamhet beslutar kommunstyrelsen om bidrag till rubricerade föreningar
för den verksamhet som bedrivs inom Sollefteå kommun enligt följande regler.
Bidragnivåer utgår från budgetbeslut för bidrag 2007 om omfattning av verksamhet,
medlemsantal och kostnader kvarstår på liknande nivå.
Allmänna villkor
1. Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation och ha antagit stadgar och valt
styrelse och revisorer.
2. Föreningen ska tillsammans med ansökan om bidrag lämna uppgift om vilken
verksamhet som bedrivs och budget för denna liksom protokoll från senaste årsmöte och
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. Ansökan ska
inlämnas senast under augusti månad före verksamhetsårets början till
kommunstyrelsekontoret. Kommunstyrelsen prövar bidrag till föreningar vid ett tillfälle
om året och behandlar de ansökningar som inkommit före augusti månads utgång.
3. Om föreningens verksamhet täcker ett större område än Sollefteå kommun skall framgå
hur många medlemmar som finns inom kommunen av föreningens totala medlemsantal
och bidrag utgår i relation till den verksamhet som bedrivs för medlemmar inom
kommunen.
4. Kommunstyrelsen beslutar om bidrag utifrån inkomna ansökningar och med hänsyn
tagen till de budgeterade medel som finns för bidrag.
Pensionärsföreningar
Bidrag till pensionärsföreningar beviljas med 25 kronor per medlem som bor i
kommunen. Om flera föreningar inom samma organisation bildat gemensamt råd eller
kommitté utgår bidraget till denna organisation.
Handikappföreningar
Föreningar anslutna till HSO, Handikappades samarbetsorgan får i första hand bidrag via
denna.
Föreningar garanteras inte full kostnadstäckning för lokaler eller verksamhet varför ny
eller utökad verksamhet inte bör påbörjas förrän besked om bidrag erhållits (detta gäller
om finansiering av den nya eller utökade verksamheten är beroende av det kommunala
bidraget). Om verksamheten minskar eller upphör under året och avviker från
förutsättningar, som bidraget grundades på, ska föreningen meddela
kommunstyrelseförvaltningen för eventuell omprövning av bidragets storlek.
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Stödföreningar
Kommunstyrelsen prövar vilka föreningar som ska erhålla bidrag utifrån de ansökningar
som inkommit. Föreningar garanteras inte full kostnadstäckning för lokaler eller
verksamhet varför ny eller utökad verksamhet inte bör påbörjas förrän besked om bidrag
erhållits.
Om verksamheten minskar eller upphör under året och avviker från förutsättningar, som
bidraget grundades på, ska föreningen meddela kommunstyrelseförvaltningen för
eventuell omprövning av bidragets storlek.
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