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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.

Kommunala bidrag till pensionärsföreningar i Knivsta kommun, vilka utbetalas genom
Knivsta kommuns Skola-, kultur och socialnämnd, avser att vara ett visst ekonomiskt
stöd till föreningarna i deras olika aktiviteter. Bidragen bör stimulera föreningarna till att
bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

2.

Berättigade att söka bidrag är föreningar med minst 25 bidragsberättigade medlemmar.
Förening skall vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, med ansvarig
styrelse, stadgar och ekonomisk förvaltning. Verksamheten skall vara av regelbunden
karaktär.

3.

Med bidragsberättigad medlem avses pensionär som under närmast föregående
redovisningsår erlagt medlemsavgift till bidragsberättigad pensionärsförening. Som
avgift kan också räknas egensinsats i form av offer, arbetsplikt eller dylikt, efter
godkännande av nämnden i varje enskilt fall.

4.

För pensionärsverksamhet, till vilken utgått eller kommer att utgå bidrag från annat
primärkommunalt organ eller från kyrklig kommun, utgår ej bidrag från nämnden.

5.

Bidragen utannonseras på lämpligt sätt senast 30 dagar före sista ansökningsdag, där
sådan är angiven.

6.

Komplett ansökan på fastställd ansökningsblankett skall vara nämnden tillhanda senast
angivna ansökningsdag eller poststämplas denna dag. För sent inkommen ansökan kan
endast efter särskilt beslut av nämnden upptas till behandling.

7.

Beviljat bidrag utbetalas endast till av den sökande föreningen registrerat postgirokonto.

8.

Maximala anslagsbelopp fastställs av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut,
vilket kan påverka bidragens storlek.

9.

Nämnden äger rätt att i samråd med föreningarna granska underlaget för bidragsansökan
(t ex medlemsmatrikel, räkenskaper, kontrakt, närvarolistor) samt även hur tilldelat
anslag förvaltas.

10. Bidrag kan sökas endast av enskild, självständig pensionärsförening.

BIDRAGSFORMER
Ansökan:
Ansökningar till nedan angivna bidragsformer skall ske på en särskild blankett, som skall vara
nämnden tillhanda senast den 1 mars varje år. Dessa ansökningar skall gälla närmast
föregående år. Beträffande bidragen 2, 3, 4 och 7 gäller två ansökningstillfällen, dels senast
den 1 mars för tidsperioden 1/7 - 31/12 närmast föregående år samt senast den 1 september
varje år för tidsperioden 1/1 - 30/6 ansökningsåret.
Utbetalning:
Beviljade bidrag utbetalas i regel i april och oktober varje år.

1. GRUNDBIDRAG
Syfte:
Stöd till pensionärsföreningarnas allmänna verksamhet.
Utformning/villkor:
Bidrag kan utgå med 500 kronor plus högst 10 kronor per bidragsberättigad medlem, dock
högst 10 000 kronor per förening. Till ansökan skall bifogas senaste verksamhetsberättelse,
inklusive ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse.

2. AKTIVITETSSTÖD
Syfte.
Stöd till vissa mindre kostnadskrävande sammankomster.
Utformning/villkor:
Bidrag kan utgå med högst 25 kronor per sammankomst för här angivna typer av
sammankomster: Sällskapsspel (t ex bridge eller annat kortspel, schack, frågesport, bingo
inom föreningen), idrotts- och motionsverksamhet (t ex motionspromenader, boccia, bowling,
badminton), hobbyaktiviteter (t ex sömnads-, sång och teatergrupper, musiklyssning) samt
styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten.
Aktiviteterna skall anordnas av ansökande förening. I en sammankomst skall minst 10
bidragsberättigade medlemmar delta. Sammankomsten skall vara beslutad och ekonomiskt
planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte, eller motsvarande. Sammankomsten skall pågå
minst en timme. Närvarolista skall föras och förvaras av respektive förening i minst fyra år.
Listan skall utgöra underlag för den uppgift som redovisas på ansökningsblanketten. Bidrag
utgår ej till verksamhet som erhåller bidrag på annat sätt, ej heller till entrébelagda eller
kommersiella arrangemang (t ex danser, basarer och bingo i inkomstbringande syfte). Den
som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid
en av dessa sammankomster. En grupp får inte - från redovisningssynpunkt - delas i mindre
grupper för erhållande av fler aktivitetsstöd.

3. STÖRRE SAMMANKOMSTBIDRAG
Syfte:
Stöd till vissa mer kostnadskrävande sammankomster och arrangemang.
Utformning/villkor:
Bidrag kan utgå med högst 175 kronor för sammankomst med 10-24 deltagare och högst 300
kronor för sammankomst med minst 25 deltagare. Som större sammankomst räknas t ex öppet
hus, månadsmöten, resor, studie- och teaterbesök, konserter m m. Sammankomsterna skall
anordnas av ansökande förening. Deltagarna skall vara bidragsberättigade medlemmar. Bidrag
utgår ej till verksamhet som erhåller bidrag på annat sätt. Bidrag utgår ej till entrébelagda eller
kommersiella arrangemang (t ex danser, basarer, bingo i inkomstbringande syfte). Bidrag
utgår till högst 55 sammankomster per år. Bidrag utgår till högst en sammankomst per dag.

4. LEDARUTBILDNINGSBIDRAG
Syfte:
Stöd till pensionärsföreningarnas ledarutbildning.
Utformning/villkor:
Bidrag kan utgå med högst 75 % av verifierade kurskostnader, för bidragsberättigad medlem
som deltagit i utbildning anordnad av riks-, distrikts- eller samorganisation och som avser
utbildning av föreningsfunktionärer.
Högst 4 000 kronor per år och förening kan utbetalas. Utbildningen skall omfatta minst två
dagar med minst 10 kurstimmar. Med kurskostnader avses eventuella kostnader för
kursavgift, resa och kursmaterial. Till ansökan skall bifogas kursprogram och styrkta
verifikationer över kurskostnader.

5. LOKALHYRESBIDRAG
Syfte:
Stöd till pensionärsföreningarnas fast förhyrda eller ägda lokaler.
Utformning/villkor:
Bidrag kan utgå med 50 % av lokalkostnad, dock högst 10 kronor per bidragsberättigad
medlem. I lokalkostnad får inräknas: hyra, värme, el, städning, räntor och amorteringar,
försäkringar och underhåll (1 % av taxeringsvärdet). Eventuella hyresintäkter skall dras från
de totala lokalkostnaderna. Nämnden äger rätt att begära hyrans skälighet prövad genom
hyresnämnden. De på ansökningsblanketten lämnade uppgifterna skall avse kostnader/intäkter
för närmast föregående kalenderår.
OBS! För tillfälliga förhyrningar i kommunala lokaler debiteras "markeringsavgift".

6. UTRUSTNINGSBIDRAG
Syfte:
Stöd till anskaffning av inventarier/utrustning till pensionärsföreningarnas verksamhet.
Utformning/villkor:
Bidrag kan utgå med 50 % av kostnaderna, dock högst 10 kronor per bidragsberättigad
medlem. Bidrag beviljas endast för inventarier/utrustning som inköpts närmast föregående år.
Till ansökan bifogas styrkta kopior av inköpskvitton.

7. SPECIALBIDRAG
Syfte:
Stöd till jubiléer och verksamhetsresor.
Utformning/villkor:
För jubiléer kan bidrag utgå med 50 % av redovisade kostnader, dock högst 10 kronor per
bidragsberättigad medlem. Bidrag kan utgå till föreningar som firar 10-, 25-, 50-års-jubiléer o
s v vart 25:e år. Till ansökan bifogas detaljerad kostnads-/intäktsspecifikation. Efter
redovisning, med styrkta verifikationer, kan beviljat bidrag utbetalas.

Har ni några frågor kontakta handläggare
på tel. 018-34 70 31
eller via e-post: knivsta@knivsta.se

