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SOCIALFÖRVALTNINGEN

1 kap. Syfte
Kommunens syfte med bidragsgivningen är att stödja föreningar som verkar inom
socialnämndens verksamhetsområde och som på annat sätt kompletterar eller
bedöms vara till nytta inom socialnämndens verksamhetsområde.
Bidraget ska användas till att motverka isolering och ensamhet, stimulera till ett
aktivt liv, minska vårdbehov och andra samhällsinsatser samt stödja opinions- och
kunskapsbildning för ökad förståelse för äldre, personer med
funktionsnedsättningar, sjuka och socialt utsatta.
Föreningsbidraget innehåller dels ett grundbidrag som är lika för alla föreningar
och dels ett medlemsbidrag som är ett bidrag per medlem. Dessutom kan ett
lokalbidrag beviljas.
2 kap Grundläggande krav
1 § Föreningen ska
1. Vara uppbyggt och fungera enligt vedertagna demokratiska principer och
ha en demokratisk ordning, vald styrelse och antagna stadgar.
2. Bedriva icke vinstdrivande verksamhet och verka inom socialnämndens
verksamhetsområde.
3. Ska ha organisationsnummer.
4. Vara ansluten till riksorganisation när sådan finns. I de fall föreningen
tillhör riksorganisation ska stadgarna vara godkända av denna.
2 § Föreningen ska ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Nynäshamns
kommun eller rikta sig till kommunens invånare. Huvuddelen, 90 % av
föreningens medlemmar ska vara bosatta i kommunen. Undantag får göras från
ovanstående.
3 § Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister.
4 § Föreningen ska ha bank- eller postgirokonto.
5 § Bidragsberättigade föreningar är pensionärsförening, handikapporganisation,
social förening och övriga föreningar som förutom att uppfylla de allmänna
bestämmelserna enligt 3 kap uppfyller de särskilda bestämmelserna som beskrivs i
4-6 kap.
6 § Bidrag beviljas inte till ekonomiska föreningar och andra organisationer vars
huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller
ekonomiska intressen. Bidrag beviljas inte heller till föreningar som tillhör
svenska kyrkan eller kommunal förvaltnings verksamhetsområde.

Bidrag beviljas inte till verksamhet som redan har fått eller kommer att få bidrag
av annat kommunalt organ.
3 kap. Allmänna bestämmelser
1 § Reglerna i detta kapitel är allmänna regler och gäller de föreningar som har för
avsikt att söka bidrag från socialnämnden i Nynäshamns kommun.
2 § Förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna definieras av
Nynäshamns kommun som en förening vilken har rätt att söka bidrag. Föreningen
kan efter prövning av socialnämnden eller av den vilken socialnämnden gett
delegation beviljas föreningsbidrag. Föreningsbidraget består av ett grundbidrag
och ett medlemsbidrag.
Medlemsbidrag
3 § Medlemsbidrag beviljas endast för medlemmar bosatta i Nynäshamns
kommun.
4 § Medlem är den som är registrerad som individuell medlem i medlemsregister
samt har betalat en av föreningen fastställd medlemsavgift.
5 § Det åligger den bidragssökande föreningen att se till att avgift enligt 6 § klart
framgår av årsmötesprotokollet. Intäkter från medlemsavgifter ska särredovisas i
bokföring och kassaberättelse.
6 § Föreningen ska föra medlemsförteckning där det klart framgår medlemmens
namn, födelseår, adress och uppgift att medlemsavgiften är betald.
7 § Socialnämnden eller den som nämnden delegerat får medge undantag för
organisationer som av principiella skäl inte tar ut medlemsavgift.
Grundbidrag
8 § Bidragsberättigad förening beviljas även ett grundbidrag.
Lokalbidrag
9 § Bidragsberättigad förening kan beviljas lokalbidrag med maximalt 45 procent
av den totala hyreskostnaden, minus det belopp som utgår som föreningsbidrag, i
form av grundbidrag och medlemsbidrag.
Lokalbidrag kan beviljas
-om lokalen ligger i Nynäshamns kommun,
-till förening som uppfyller kriterierna för medlemsbidrag,
-maxbelopp 12 000 kronor per år.

4 kap Pensionärsföreningar
1 § Bidragsberättigad är lokal pensionärsförening som utövar vad som sägs i de
grundläggande kraven, bedriver organiserad verksamhet inom Nynäshamns
kommun och är öppen för alla pensionärer. Föreningen ska aktivt arbeta för att
förebygga och bryta isolering bland äldre.
2 § Pensionär räknas den som är ålders-, förtids- eller sjukpensionär.
3 § Föreningen ska ha minst 25 medlemmar.
4 § Bidrag beviljas endast till lokal förening som är ansluten till godkänd
riksorganisation.
5 kap Sjukdoms- och handikapporganisationer
1 § Bidragsberättigad är sjukdoms- och handikapporganisation som, utöver vad
som sägs i de allmänna bestämmelserna, verkar för att alla människor oavsett
funktionsförmåga ska kunna delta i förenings- och kulturlivet, bedriver
opinionsbildande och informativ verksamhet.
2 § Vid bedömning av bidrag läggs särskild vikt vid huruvida föreningens
verksamhet kommer kommunens invånare till del.
3 § Föreningen ska ha minst 25 medlemmar.
4 § Bidrag beviljas till kommun-, läns- och rikstäckande sjukdoms- och
handikapporganisationer.
6 kap Sociala föreningar
1 § Med social förening räknas sådan förening som bedriver verksamhet inom
socialförvaltningens verksamhetsområde och som särskilt riktar sig till socialt
utsatta eller sådana som riskerar att bli socialt utsatta.
2 § Föreningen ska ha minst 25 medlemmar.
3 § Bidrag beviljas endast till lokal förening som är ansluten till godkänd
riksorganisation.
7 kap Regler om ansökans utformning
1 § Ansökan om föreningsbidrag ska göras av föreningens eller organisationens
lokala huvudstyrelse, inte av sektionsstyrelse eller från distrikts-, krets- eller
riksorganisation. Ansökan ska göras på socialförvaltningens blankett.

2 § Till ansökan ska bifogas:
1. Protokoll från senaste årsmötet med godkänd verksamhetsberättelse, resultatoch balansräkning samt revisionsberättelse.
2. Budget för kommande år.
3. Uppgift om antalet medlemmar som är registrerade och som betalat
medlemsavgift.
4. Uppgifter om samtliga sökta eller erhållna bidrag från annan kommunalt eller
statligt organ.
5. Statistikuppgifter.
6. När föreningen söker bidrag första gången ska även uppgift om stadgar,
styrelse och revisor bifogas. När därefter förändringar sker ska föreningen
eller organisationen meddela socialförvaltningen, senast i samband med
nästkommande års bidragsansökan.
3 § Ansökningshandlingar ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 1 maj.
4 § För sent inkommen ansökan eller ansökan som inte kompletteras med de
uppgifter som socialförvaltningen efterfrågar, prövas inte såvida inte särskilda
skäl föreligger.
8 kap Övriga bestämmelser
1 § Beslut om bidrag fattas av socialnämnden eller av den till vilken
socialnämnden beslutat om delegation.
2 § Undantag från allmänna bestämmelserna kan beviljas av socialnämnden i
särskilda fall.
3 § Socialnämnden svarar för tolkning och tillämpning av detta reglemente.
4 § Bidraget betalas ut senast den 30 juni ansökningsåret.
5 § Bidrag betalas inte ut förrän socialförvaltningen tagit del av fullständiga
handlingar.
6 § Förening eller organisation som erhållit bidrag är skyldig att på begäran lämna
socialnämnden eller den vilken socialnämnden gett delegation, sådan insyn i
verksamheten som krävs för kontroll av i ansökan lämnade uppgifter.
7 § Socialnämnden kan kräva tillbaka bidraget samt om särskilda skäl föreligger
dra in kommande bidrag under följande förutsättningar:
1. Om en förening eller organisation lämnar oriktiga uppgifter som leder till att
kommunen betalar ut ett större bidrag än vad kommunen skulle ha gjort med
riktigt underlag.
2. Disponerar över bidraget på ett felaktigt sätt.
3. På ett sätt som inte stämmer överens med vad man angivit i ansökan.

8 § Bidragsbeloppen fastställs av kommunfullmäktige till en angiven procentsats
av prisbasbeloppet som följer den allmänna prisutvecklingen.

