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Bidragsregler för pensionärs- och handikappföreningar 
___________________________________________________________ 
 
antagen av kommunfullmäktige 1994-04-13, § 17, med ändring  Gäller från 
2000-12-29, § 126, 2006-11-29, § 147, 2010-11-24, § 181. 2018-11-07 § 112 
Redaktionell korrigering 2015-10-23, 2017-03-20. 2019-01-01 
  
 
Syfte:       Att främja och stimulera föreningars verksamhet i Svedala kommun. 
  
  
 Allmänna bidragsregler 
      
 1. Föreningen ska vara verksam i Svedala kommun och vara ansluten till en 

riksorganisation. 
  
 2. Föreningen ska ha antagit skriftligt utformade stadgar och valt styrelsen och 

revisorer. 
  
 3. Föreningen ska uttaga en årlig medlemsavgift. 
  
 4. Föreningen ska disponera post- eller bankgirokonto. 
  
 5. Föreningen ska lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som er-

fordras för att konstatera att tilldelat bidrag utnyttjas för avsedd verksamhet. 
  
 6. Föreningen kan ansöka om medlemsbidrag eller fast bidrag. 
  
 7. Socialnämnden kan i speciella fall besluta om avvikelser från ovanstående 

regler. 
  
 8. Förening med mindre än 75 % av medlemmarna från Svedala kommun er-

håller lika många procent av medlemsbidraget eller fasta anslaget som före-
ningen har medlemmar från Svedala kommun. 
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Fördelningsregler för bidrag 
 
Bidrag kan beviljas antingen i form av medlemsbidrag eller fast bidrag.   
 
Medlemsbidrag:  Bidrag med 130 kronor/medlem/år beviljas efter ansökan. Gäller från 
  2019-01-01 
 Med ansökan ska bifogas föregående års årsredovisning i 

vilken ska framgå antalet medlemmar och vilken verksamhet 
som bedrivits under året.   

 
 Som medlem, med rätt till bidrag, räknas för pensionärsorga-

nisationerna de som är pensionärer. För handikapporganisat-
ionerna de som har ett handikapp. 

 
 OBS! Så kallade stödmedlemmar i föreningarna räknas såle-

des inte som bidragsberättigade medlemmar. 
 
Fast bidrag:   Bidragets storlek bedömes efter ansökan. 
 
 Av ansökan ska framgå varför man söker fast bidrag. Med 

ansökan ska också bifogas årsredovisning i vilken ska framgå 
antalet medlemmar och vilken verksamhet som har bedrivits 
under året. 

 
 Förening som ej kan sära på aktiva medlemmar och stödmed-

lemmar rekommenderas ansöka om fast bidrag.  
 
 
Ansökan och utbetalning av bidrag 
 
Ansökan om bidrag ska vara socialnämnden tillhanda senast den 15 mars det år 
ansökan avser.  
 
Bidragsansökningar som inte är socialnämnden tillhanda inom föreskriven tid kan 
inte komma ifråga för bidrag, såvida ej speciella och av socialnämnden godtagbara 
skäl föreligger. 
 
För att ansökan ska behandlas måste följande bilagor vara med: 
a) Föreningsrapport 
b) Verksamhetsberättelse 
c) Kassaberättelse med balansräkning 
d) Revisionsrapport. 
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Beviljande av fast bidrag ska göras vid påföljande socialnämndssammanträde efter 
den 15 mars. 
 
Utbetalning av fast bidrag ska ske snarast, dock senast 14 dagar efter beslut i soci-
alnämnden. 
 
Ansökan om bidrag ska ställas till: 
 
Socialnämnden 
Svedala kommun 
233 80 SVEDALA  
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