Regler för fördelning av bidrag till
funktionshindersföreningar i
Norrköping

REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN
9 JUNI 2009.
REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 FEBRUARI 2012.

1. Syfte
Det övergripande syftet med föreningsbidraget är att
 Stödja funktionshindersföreningarnas strävan för full delaktighet och
jämlikhet i samhället för människor med funktionsnedsättning.
 Möjliggöra för funktionshindersföreningarna att verka för
samhällsförändringar i syfte att förbättra livsvillkoren för människor med
funktionsnedsättning.
 Stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad förståelse
avseende livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning.
 Stödja funktionshindersföreningarnas aktiviteter till barn, ungdomar och
deras familjer samt vuxna enskilt eller i grupp.
 Främja kommunikationen mellan kommunen och den lokala
funktionshindersrörelsen.

2. Målsättning
Målsättningen med det kommunala föreningsbidraget är, att
 Motverka isolering och ensamhet för personer med funktionsnedsättning,
 Stimulera ideella insatser som kan avlasta anhöriga och ge stöd till
närstående.

3. Grundläggande krav för kommunalt föreningsbidrag
Följande grundkrav ställs för att en funktionshindersförening ska vara
berättigad till föreningsbidrag:
3.1.1

Bidrag kan beviljas en funktionshindersförening som bedriver lokal
verksamhet. Med lokal förening menas att föreningen är verksam i
kommunen men kan ha medlemmar i flera kommuner.

3.1.2

Föreningen ska främst bestå av personer med funktionsnedsättning
som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar har betydande
svårigheter i sin dagliga livsföring eller/och anhöriga till sådana
personer.

3.1.3

Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation.

3.1.4

Föreningen ska vara partipolitisk obunden.

3.1.5

Bidrag utgår endast för bidragsberättigade medlemmar. Med
bidragsberättigad medlem avses betalande medlem som bor i
kommunen.

3.1.6

Bidrag för den lokala verksamheten kan utgå under förutsättning att
bidrag inte utgår från annan landstingskommunal nämnd, verksamhet,
organisation eller liknande för samma verksamhet.

3.1.7

Föreningen är skyldig att uppge om bidrag beviljats från andra
bidragsgivare för att samordning ska ske.

3.1.8

Föreningen ska arbeta efter antagna, demokratiska stadgar och ha
valda styrelseledamöter, revisorer.

3.1.9

Föreningen ska omfatta minst 20 medlemmar och ha en kontinuerlig
verksamhet.

3.1.10 Föreningen ska samverka med den övriga lokala
funktionshindersrörelsen.
3.1.11 Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/medlem och år.
3.1.12 Föreningen ska ha ett eget post- eller bankgiro dit beviljat bidrag kan
betalas ut.
3.1.13 Bidragsansökan ska inlämnas av föreningens styrelse.
3.1.14
-

Föreningen är skyldig att låta kommunen ta del av
föreningens räkenskaper,
protokoll,
uppgift som kan styrka föreningens medlemsantal avseende antalet
bidragsberättigade medlemmar enligt 3.1.5
- övriga handlingar som kan anses nödvändiga för att få en uppfattning
om föreningens verksamhet, ekonomi, förvaltning och medlemsstatus.

4. Bidrag
Bidrag kan utgå i form av:





Grundbidrag (se punkt 4.1)
Verksamhets/aktivitetsbidrag (se punkt 4.2)
Hyresbidrag (se punkt 4.3)
Startbidrag (se punkt 4.4)

4.1 Grundbidrag
4.1.1 Grundbidraget är ett ekonomiskt stöd till föreningens administration
såsom kostnader för porto, telefon med mera. Syftet med
grundbidraget är att bidra till grundtrygghet och stabilitet i föreningen.
Grundbidraget består av två delar och utgår i form av dels ett årligt fast
bidrag och dels ett årligt bidrag beräknat per medlem bosatt i
Norrköpings kommun.
Det fasta årliga bidraget uppgår från och med år 2009 till 3 000 kr per
förening.
Bidraget per medlem bosatt i Norrköpings kommun utgår från och med
år 2009 med
 50 kr per medlem för föreningens första 100 bidragsberättigade
medlemmar
 10 kr per medlem för bidragsberättigad medlem nr 101 och uppåt.
4.1.2

Vård- och omsorgsnämnden äger rätt att ompröva grundbidragets
storlek i samband med nämndens kontinuerliga (årliga) budgetarbete.

4.2 Verksamhets-/aktivitetsbidrag
4.2.1

Verksamhets/aktivitetsbidrag kan utgå till specifikt planerade
aktiviteter, vilka tydligt anges i föreningens verksamhetsplan för det
kommande året. Verksamhetsplanen ska vara godkänd av föreningens
styrelse. I ansökan om bidrag ska finnas en tydlig beskrivning av de
planerade aktiviteterna, målgrupp och kostnaderna härför.

4.2.2

Vid bedömningen av ansökningarna om verksamhets-/aktivitetsbidrag
kommer vård- och omsorgsnämnden att lägga särskild vikt vid
omfattningen av:
 Aktiviteter huvudsakligen avsedda för föreningens medlemmar,
såsom sammankomster för social gemenskap, fritidsverksamheter,
träning och motion, föreläsningar, fortbildning för medlemmar (till
exempel kontaktpersoner) och utflykter.
 Aktiviteter, som förutom egna medlemmar, vänder sig till
myndigheter och allmänheten med information och utbildning för
att öka kunskapen om den egna målgruppens
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor.
 Aktiviteter som möjliggör att föreningen kan erbjuda enskilda
medlemmar mänskligt stöd såsom kontaktpersoner för specifika
funktionsnedsättningar, besök på sjukhus och särskilda boenden
eller liknande.

4.2.3

I verksamhetsbidraget kan föreningar även söka medel för de
merkostnader som föreningen har i samband med aktiviteter anordnade
av föreningen och som kan uppstå på grund av medlemmarnas
funktionsnedsättningar.

4.3 Hyresbidrag
4.3.1 Hyresbidrag kan utgå till föreningar som har lokalkostnader för
föreningens verksamhet.
4.3.2

Hyresbidraget ska stå i rimlig relation till antalet medlemmar och
aktiviteter, liksom det behov av lokaler som funktionsnedsättningen
kräver.

4.3.3

Hyresbidrag beviljas endast till lokaler som uppfyller gällande krav på
tillgänglighet.

4.3.4

Föreningar anslutna till Funktionshindersföreningarnas samarbetsorgan
i Norrköping (HSO) ska för sitt lokalbehov i första hand nyttja de
lokaler, som HSO1 genom ett särskilt ekonomiskt stöd har uppdrag att
tillhandahålla till sina medlemsorganisationer. I undantagsfall och efter
speciell prövning kan en förening beviljas ekonomiskt stöd till egna
lokaler.

4.4 Startbidrag

1

4.4.1

I kommunen nyetablerad förening, som bedrivit regelbunden
verksamhet under minst tre månader, kan få startbidrag till dess att
regelbundna bidrag kan sökas och betalas ut. Medlemsmöte ska ha
hållits där styrelse och revisorer utsetts samt stadgar har antagits.

4.4.2

Den nyetablerade föreningen ska arbeta kommunövergripande och
vara ansluten till godkänd riksorganisation. Stadsdelsförening eller
liknande kan inte erhålla bidrag.

4.4.3

Startbidrag till nystartad förening enligt 4.4.1 beslutas av vård- och
omsorgsnämnden och bidragets storlek uppgår till max 2 000 kr.

4.4.3

Startbidrag prövas enlig särskild ansökan

HSO är en paraplyorganisation och kan inte erhålla föreningsbidrag.

5. Återbetalning av erhållet föreningsbidrag
Bidrag som utbetalas på felaktiga ansökningsuppgifter ska beivras och medför
återbetalningsskyldighet.

6. Ansökan
Ansökan ska göras på anvisad blankett där bland annat en verksamhetsplan med
en utförlig beskrivning av planerande aktiviteter, dess innehåll och ekonomin för
kommande verksamhetsår anges.
Till ansökan ska följande handlingar bifogas:
-

Balansräkning för senaste verksamhetsåret.

-

Vinst- och förlusträkning för senaste verksamhetsåret

-

Revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret

-

Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

-

Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

-

Redovisning av eventuell ansökan till annan landstingskommunal eller
kommunal nämnd, verksamhet, organisation eller liknande för samma
verksamhet och dess beslut.

-

Övriga handlingar som kan motivera eller styrka framställningen.

-

Gällande stadgar (om inte de lämnats in vid tidigare ansökan)

Ansökan ska inlämnas senast den……………till
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgsnämnden
601 81 Norrköping.

