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Riktlinjer för föreningsbidrag område pensionärsföreningar och
område funktionshinderfrågor

Inledning
Hagfors kommun kan, efter ansökan, bevilja bidrag till pensionärs- och
funktionshinderföreningar. Enligt gällande riktlinjer finns det två möjligheter att ansöka om
kommunalt bidrag;

❖ Evenemangs- och utvecklingsbidrag kan sökas hos utvecklingsenheten för aktiviteter
riktade mot målgruppen. Regler för dessa bidrag och ansökningsblanketter hanteras
av utvecklingsenheten i Hagfors kommun.

❖ Inom Individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde finns även möjlighet för
pensionärs- och funktionshinderföreningar att söka föreningsbidrag.

Syftet och mål med föreningsbidraget
Kommunalt föreningsbidrag syftar till att stimulera de ideélla föreningarnas verksamhet inom
Hagfors kommun.

❖ Stödja och stimulera engagemang och aktiviteter för äldre och funktionshindrade
som medför kvalitetshöjning och motverkar isolering samt ensamhet.

❖ Ge förutsättningar till kontinuerlig verksamhet för föreningslivet.
❖ Bidra till samverkan mellan föreningarna och kommunala verksamheter i syfte att

erbjuda aktiviteter och insatser som främjar målgruppen.
❖ Vara ett komplement till den offentliga servicen och omsorgen för dessa grupper.

Övergripande bestämmelser
Föreningsbidrag beviljas en gång per år och utbetalas med ett engångsbelopp. Individ- och
omsorgsavdelningen har en bestämd summa att fördela varje år, vilket tilldelas av
kommunfullmäktige genom anslag i budgeten. Storlek på beviljade bidrag kan variera från år
till år, beroende på bidragsbudgetens storlek och antal sökande föreningar. Belopp lämnas
grundat på medlemsantal (folkbokförda i Hagfors kommun) och genomförda samt planerade
aktiviteter. Alla bidrag beviljas årsvis och måste sökas årligen. För att som förening erhålla
föreningsbidrag krävs att nedanstående krav är uppfyllda samt att ansökan är komplett.
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Grundläggande krav för kommunalt föreningsbidrag
För att en förening ska anses berättigad till kommunalt föreningsbidrag måste nedanstående
grundkrav vara uppfyllda;

❖ Föreningen ska bedriva lokal verksamhet. Med lokal verksamhet avses att
föreningen är verksam i kommunen (dvs. har aktiviteter/möten förlagda i kommunen),
men kan även ha medlemmar i andra kommuner.

❖ Föreningen ska främst bestå av personer i aktuell målgrupp och inte enbart
stödmedlemmar.

❖ Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation.
❖ Föreningen ska vara partipolitisk och religiöst obunden.
❖ Föreningen ska arbeta efter antagna, demokratiska stadgar och ha valda

styrelseledamöter och revisorer.
❖ Föreningen ska i lokalavdelningen för Hagfors kommun omfatta minst 10 medlemmar

och bedriva en kontinuerlig verksamhet.
❖ Medlemsavgift ska tas ut per medlem och år.
❖ Föreningens medlemsantal ska framgå av bilagor till bidragsansökan.
❖ Bidragsansökan ska inlämnas av föreningens styrelse, vara fullständigt ifylld och

komplett med bilagor.

Ansökan
Ansökan kan antingen göras digitalt via en e-tjänst på kommunens hemsida eller via
pappersblankett. Ansökan ska vara inlämnad senast 30 juni. Till ansökan ska nedanstående
dokument bifogas;

Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
Årsmötesprotokoll
Balans- och resultaträkning
Revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret, underskriven av utsedda revisorer
Verksamhetsplanering (Beskriv konkret den verksamhet eller de aktiviteter som det
sökta bidraget ska användas till) och budget för aktuellt verksamhetsår.
Föreningens stadgar (Om de inte lämnats in vid tidigare ansökningar i aktuell
version)
Beskrivning av eventuellt erhållet ekonomiskt stöd från någon annan kommunal
nämnd/förvaltning eller någon annan organisation.

Återbetalning av erhållet föreningsbidrag
Om föreningsbidrag betalats ut på felaktiga grunder, inte använts för beviljat ändamål eller
eventuella villkor inte följts kan bidraget återkrävas.


