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Riktlinjer för föreningsbidrag
Användning av särskilda folkhälsomedel föreningar
De särskilda folkhälsomedlen är menade att användas för att förbättra folkhälsan i
kommunen. Medel kan användas för att starta eller utveckla en verksamhet under
några år, vilket kan ske i projektform. Efter att projektet/verksamheten har prövats
och visat resultat skall den integreras i ordinarie verksamhet.
Vid beviljande av bidrag från folkhälsomedlen skall följande riktlinjer följas:
• Organisationer/föreningar skall ha sitt säte i Nynäshamns kommun
• Bidragsansökan ska ha behandlats och protokollförts på ett förenings- eller
styrelsemöte i respektive organisation/förening
• Föreslagen verksamhet ska uppmuntra organisationen/föreningens
folkhälsoarbete och bidra till att förbättra folkhälsan för kommunens
invånare
• Föreslagen verksamhet skall bidra till att uppfylla kommunens
folkhälsomål och stämma överens med de prioriterade områden för
folkhälsa som anges i Mål och Budget.
• Bidragen bör fördelas till så många föreningar som möjligt och därmed
bör mindre projekt prioriteras framför större. Riktlinjer för bidragen bör
vara 10 000 – 15 000 kr. Högre bidragssummor ska kunna ges i enskilda
fall om projektet når många personer eller personer som behöver åtgärder
för bättre hälsa och är svåra att nå i kommunens ordinarie arbete eller om
projektet på andra sätt starkt bidrar till att uppfylla jämlikhet i hälsa. Från
och med 2010 delegeras alla beslut som berör bidrag under 15 000 till
kommunstyrelseförvaltningen.
• Bidrag bör inte ges till organisationer/föreningens normala verksamhet
utan i första hans till sådant som bidrar till ett ökat folkhälsomedvetande i
föreningen eller genom att föreningen når nya grupper med sin
verksamhet.
• Bidrag skall inte ges till ekonomiska föreningar eller organisationer som
företräder medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
• Under 2011 kommer projekt som gynnar ett minskat alkohol- och
tobaksbruk att prioriteras.
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