Beslutad av socialnämnden
2011-12-14

Datum

Beteckning

FÖRENINGSBIDRAG – Stöd och omsorg
Målgrupp:
Föreningar med målgrupper inom Kommunala förebygganderådets
verksamhetsområde.

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.

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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Bidragets utformning

För de föreningar som socialnämnden godkänner som bidragsberättigade föreningar utgår
följande bidrag:
 Grundbidrag (preliminärt beräknade till 5 000 kr/förening)
 Medlemsbidrag (preliminärt beräknade till 50 kr/medlem)
Medlemsbidraget baseras på antalet i föreningen röstberättigade medlemmar som är bosatta i
Piteå kommun.
Utöver dessa bidrag kan bidragsberättigade föreningar också söka särskilt verksamhetsbidrag
för särskilda verksamheter och speciella aktiviteter. Se mer om detta under punkten
Verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget söks på särskild blankett eller på särskild skivelse som följer blankettens
uppställning. Varje förening kan söka för flera verksamheter och/eller särskilda aktiviteter.
Vid beslut om verksamhetsbidrag tas hänsyn till hur väl föreningen uppfyllt tidigare beviljat
verksamhetsbidrag.
Uppföljning
Verksamhetsbidraget är ett stöd till den mottagande organisationens verksamhet och ska
användas till det ändamål som angetts i ansökan. Redovisning av hur bidraget använts sker
genom organisationens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning, alternativ genom
särskild redovisning. Sådan redovisning ska ske även om organisationen inte avser att söka
nytt bidrag.
Det är viktigt att verksamhetsberättelsen utformas på ett sådant sätt att det framgår hur man
uppnått de mål och syften som avsågs med verksamhetsbidraget. Om verksamheten förändras
så att målen inte längre kan uppnås ska detta meddelas till socialnämnden.

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
Verksamhetsutvecklare Carina Westbom
Telefon: 0911- 69 60 43
e-post: carina.westbom@pitea.se

