2019-10-23
KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA
Kansli

Pensionärs- och
handikappföreningar
KFN 2017/108
KSF 2019/615

Bestämmelser för
kommunala bidrag
Pensionärs- och
handikappföreningar
Beslutat av kommunfullmäktige 2019-10-23
Dnr KSF 2019/615
Dnr KFN 2017/108
Gäller från och med 2020-01-01

2019-10-23
KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA
Kansli

Pensionärs- och
handikappföreningar
KFN 2017/108
KSF 2019/615

Övergripande mål för stöd till pensionärs- och handikappföreningar
Alla bedömningar enligt dessa bestämmelser sker utifrån likställighetsprincipen 2 kap 3 §
kommunallagen (2017:725)
Höörs kommun vill genom olika stödformer ge föreningar möjligheter att genomföra stimulerande,
utvecklande och nyskapande verksamheter av hög kvalité till pensionärer och personer med
funktionsvariationer.
De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till föreningarna. Medlemmarna ska själva bidra
genom att erlägga en skälig medlemsavgift. Bidragen avser att täcka en del av de totala
kostnaderna.
Bidragssökande organisationer ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan
motiveras. Bidrag kan inte sökas av sektion i förening.
De stora olikheter som förekommer mellan olika föreningar och verksamheter gör det svårt att
konstruera heltäckande regler. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa kan därför i enskilt fall
besluta att viss förening eller verksamhet är bidragsberättigad även om något av kriterierna för
bidragsberättigad förening inte är helt uppfyllda.
Bidrag kan beviljas till annat ändamål än nedan angivna efter prövning av Nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa.
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar om nystartad förening blir bidragsberättigad.

Allmänna bestämmelser
På www.hoor.se/forening finns Höörs kommuns föreningsregister.
Föreningsregistret är en kort presentation av föreningen, kontaktuppgifter och länk till föreningens
hemsida på webben.
För att vara med i kommunens föreningsregister krävs följande:


Föreningen ska ha antagit stadgar som uppfyller kraven från den riksorganisation som
föreningen är ansluten till. Stadgar ska tillsammans med en kopia av protokollet vid
bildandet av föreningen skickas till sektorns kansli. Om stadgarna ändras/skrivs om ska nya
lämnas in.



Föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse som svarar för verksamheten samt valda
revisorer.



Föreningen ska årligen ha årsmöte som är öppet för alla medlemmar.



Föreningar som inte är bidragsberättigade ska årligen lämna in blanketten ”Uppgifter till
föreningsregistret” där även föreningens ordförande/firmatecknare godkänner att
styrelsens personauppgifter lagras i Höörs kommun datasystem alternativt godkänna och
revidera föreningsuppgifterna via http://fritid.hoor.se/forening/



Föreningen ska vara ideell och öppen för alla.



Föreningen ska ha regelbunden verksamhet i Höörs kommun

Även ej bidragsberättigade föreningar/sammanslutningar visas i föreningsregistret.
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Vad gäller för att vara en bidragsberättigad förening?


Föreningen ska vara i kommunens föreningsregister enligt ovan nämnda villkor.



Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation.



Vid ansökan om grundbidrag ska föreningen intyga att erforderliga årsmöteshandlingar
finns tillgängliga om sektorns kansli önskar granska dessa samt medlemsavgiftens storlek.
I enlighet med Höörs kommuns antagna interna kontrollplan görs stickprovskontroll.



Föreningen ska föra medlemsregister som innehåller namn, adress och födelsedatum samt
anger om medlemsavgift är betald. Registret ska revideras varje år och sparas i fem år.



Föreningen ska ha organisationsnummer och bank- eller plusgironummer.



Föreningen ska bedriva verksamhet i Höörs kommun.



Föreningen ska arbeta efter demokratiska värderingar och arbeta för folkhälsa,
jämställdhet, mångfald och ta största möjliga miljöhänsyn.

Lokal förening som inte uppfyller ovanstående krav kan erhålla bidrag efter särskild prövning av
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.

Bidragsberättigade medlemmar är medlemmar bosatta i Höörs kommun
Bidrag utbetalas efter granskning och genomgång av samtliga inkomna ansökningar.
Om ansökningarnas belopp överskrider bidragsbudgeten görs ett generellt avdrag för de föreningar
som sökt bidrag.
Bidragsansökan som inkommer för sent reduceras med 25 procent och efter 15 dagar med 50
procent. Ansökan som kommer mer än en månad för sent behandlas ej.
Anstånd med ansökan kan beviljas av sektorns kansli om särskilda skäl föreligger.

Grundbidrag
Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
Bidraget utgår med maximalt 50 kr per bidragsberättigad medlem och år.

Anläggningsbidrag
Bidraget är avsett att stödja organisation som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr
anläggning som inte subventioneras av kommunen. Bidrag utgår endast om kommunen inte kan
anvisa kommunal anläggning.
Lokalen eller anläggningen ska ligga inom kommunen, vara godkänd av Nämnden för kultur, arbete
och folkhälsa och uppfylla myndighetskrav såsom bygglov, brandsäkerhet och försäkring.
Bidrag utgår med maximalt 50% av godkända kostnader.
Godkända kostnader är: hyra, arrende, värme, el, vatten och avlopp, renhållning, försäkring,
löpande underhåll (smärre reparationer på byggnad eller lokal).
Anmälan om ny förhyrning eller hyresförändring ska tillsammans med beräknad kostnad inkomma
till Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa för godkännande senast den 1 september året innan
bidrag kan sökas.
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Bidragets storlekt grundas på föregående års bokslut och de faktiska kostnader föreningen haft.
Kostnaderna ska styrkas med kvitto. Vid första ansökan även en kopia av hyreskontrakt.

Startbidrag
Nybildad förening kan erhålla stöd för omkostnader i samband med föreningsbildning om stort
behov föreligger. Högsta belopp är 3 000 kronor.
Nybildad förening kan ansöka om att del av anläggningsbidrag betalas ut i förskott mot uppvisande
av hyreskontrakt.
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar om nystartad förening erhåller startbidrag .

Övrigt
Bidrag betalas inte ut till förening som har skuld till kommunen.
Bidragsbeloppen kan justeras med hänsyn till den ekonomiska ram som kommunfullmäktige
beslutar om.
Föreningar har möjlighet att få hjälp med marknadsföring av arrangemang/evenemang via
evenemangskalendern på kommunens hemsida. Kontakta sektorns kansli – kaf@hoor.se för mer
information.
Ansökan om bidrag görs på http://fritid.hoor.se/bidrag/ alternativt på blankett som finns på
https://www.hoor.se/kommunen/sjalvservice/
Gällande bestämmelser upphör att gälla 2019-12-31

