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NORMER FÖR BIDRAG TILL
PENSIONÄRSORGANISATIONER
§1
DEFINITIONER
Kommunalt bidrag kan, efter beslut i socialnämnden, utgå till organisationer i Höganäs kommun
anslutna till en av riksorganisationerna Pensionärernas Riksförbund (PRO), Sveriges
Pensionärsförbund (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges
Pensionärers Riksförbund (SPRF) eller Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG) med en
aktiv lokalförening i Höganäs kommun. För att komma i fråga för kommunalt bidrag ska
organisationen bedriva en till övriga samhällsinsatser kompletterande service såsom aktivering
och/eller uppsökande verksamhet.
§2
BIDRAG
Kommunalt bidrag utgår med 3 400 kronor per samorganisation som årligt grundbidrag samt ett
bidrag per medlem med 41 kronor. Med samorganisation menas en organisation som är knuten
till en av respektive riksorganisation.
§3
MEDEL
Bidrag anvisas inom ramen för anslagna medel med maximalt 2 prisbasbelopp.
§4
ANSÖKAN
Samorganisation ska, för att komma i åtnjutande av kommunalt bidrag enligt dessa normer,
senast den 31 mars det år ansökan avser till socialnämnden lämna in ansökan skriven på fastställd ansökningsblankett. Ansökningsblankett finns tillgänglig på kommunens hemsida samt
tillhandahålls av socialförvaltningen på förfrågan. Ansökan inkommen efter den 31 mars prövas
inte. Organisationer ska tillsammans med ansökan inge verksamhetsberättelse med redovisning
av det sist förflutna årets verksamhet, balansräkning och resultaträkning, revisionsberättelse,
förslag till budget med redovisning av verksamhetens omfattning och inriktning för nästföljande
verksamhetsår, årsmötesprotokoll, samt uppgift om antalet medlemmar per den 31 december
föregående år.
Samorganisation som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på sätt som kommunen bestämmer.
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§5
UTBETALNING
Bidrag utbetalas snarast möjligt efter beslut i socialnämnden till respektive samorganisation på
det konto som organisationen har angivit i ansökan.
Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-29, § 105. (KS/2014/856)
Gäller fr.o.m. 2017-01-01
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