Beslutad av socialnämnden
2012-12-12

Datum
Beteckning

Föreningsbidrag - Äldreomsorg
Målgrupp:
Föreningar inom Kommunala Pensionärsrådet.

Socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag
 Länsföreningar erhåller anslag från länsmyndigheterna (i första hand från landstinget eller
länsstyrelsen). Undantagsvis kan kompletterande bidrag beviljas från socialnämnden om
det kan anses motiverat ur verksamhetssynpunkt och direkt vänder sig speciellt till
kommuninnevånare i Piteå.
 Regionala föreningar av olika slag kan förekomma där fler län och kommuner är
inblandade. Eventuella bidrag till sådana föreningar ska vara motiverade ur
verksamhetssynpunkt och endast avse den del av verksamheten som omfattar
kommuninnevånare i Piteå.
 Lokala föreningar i Piteå erhåller bidrag i enlighet med de riktlinjer som finns, i vissa fall
finns medlemmar i lokala föreningar som bor i andra kommuner. Bidraget kan då reduceras
i relation till förhållandet Piteåbor - andra kommuninnevånare.

Allmänna bestämmelser
Formella krav:
 Organisationen ska ha varit verksam under minst tolv månader inom Piteå kommun
 Föringen ska ha antagna stadgar och minst tio medlemmar som betalt medlemsavgift
föregående verksamhetsår.
Övriga krav:
 Föreningen ska ha en tydlig socialpolitisk inriktning på sin verksamhet
 Föreningens inriktning ska ha positiv betydelse för socialnämndens verksamhet
 Föreningens verksamhet ska inrymmas inom målgruppen för Kommunal handikapprådet,
Kommunala Pensionärsrådet eller Kommunala förebygganderådet.
Bidraget utformning
Bidrag lämnas med ett belopp per förening och ett belopp grundat på medlemsantal.

Postadress
941 85 PITEÅ

Besöksadress
Stadshuset

Telefon
0911-69 60 00

Telefax
0911-69 62 67

E-post
socialtjansten@soc.pitea.se

Webbadress
www.pitea.se/kommun
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Uppföljning
För samtliga bidrag gäller att kontroller kan utföras genom socialtjänsten eller kommunens
revision. För detta ändamål ska föreningen spara och tillhandahålla de handlingar som kan
styrka riktigheten i de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bidrag för de fyra
senaste åren.
Om den lokala organisationen lämnat oriktiga uppgifter eller missbrukat tilldelade medel kan
detta medföra att organisationen blir återbetalningsskyldig och avstängd från bidrag.

Ansökningstid
Ansökan ska insändas till socialnämnden senast den 30 april bidragsåret. Ansökan görs på
särskild blankett.

Utbetalning
I juni månad erhåller föreningarna beviljade anslag.

Kontaktperson
Helena Sandström
Telefon: 0911- 62 62 52
e-post: Helena.Sandstrom2@pitea.se

