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Äldrenämnden

2010-03-22

Dnr 2010/77-ÄN-004

Riktlinjer för föreningsbidrag till pensionärsorganisationer
Äldrenämnden framhåller i sin policy vikten av att stödja och utveckla
samverkan med frivilligorganisationerna, vilka utgör en viktig del i
närsamhället. Frivilligorganisationerna kan genom sin verksamhet skapa
mötesplatser och delaktighet för de målgrupper som nämnden vill nå med
sin verksamhet. Äldrenämnden vill att föreningsbidraget medverkar till att
öka livskvaliteten för äldre med små resurser, att öka engagemanget på
mötesplatserna samt verka för jämställdhet och integration.
Organisationerna kan genom sin verksamhet skapa nya sociala kontakter
och därmed bidra till att förhindra isolering, samt främja dialog och utbyte
av erfarenheter mellan olika människor med skiftande bakgrund.
Organisationerna kan också genom sina olika kompetenser till exempel
sprida kunskap om åldrande och dess konsekvenser.
Frivilligorganisationernas verksamhet kan ibland fungera som ett
komplement till det sociala arbete som utförs inom stadens organisation.
Detta gäller dock inte enbart pensionärsorganisationer och därför är det
möjligt även för andra organisationer och nätverk, som bedriver verksamhet
för äldre, att få del av föreningsbidraget, till exempel väntjänstgrupper,
invandrarföreningar och föreningar för funktionshindrade. Samverkan med
organisationerna får inte inkräkta på deras integritet, initiativförmåga och
självbestämmande.

Allmänna förutsättningar
Bidrag utgår till organisationer med sin huvudsakliga verksamhet inom
Västerås stad. En grundförutsättning för att en förening ska kunna erhålla
bidrag är att föreningen:
är uppbyggd enligt demokratisk grundsyn, har värderingar samt planerad
verksamhet enligt gällande lagar
har antagna stadgar, har egen vald styrelse, medlemsmatrikel och
kassaförvaltning
bedriver verksamhet som är öppen för alla pensionärer enligt antagna
stadgar
har minst 15 bidragsberättigade medlemmar
För väntjänstgrupper och grupper av frivilligarbetare gäller att de ska vara
knutna till en mötesplats och söka bidrag tillsammans med och genom
mötesplatsen.
Föreningsbidraget är uppdelat i tre delar: medlemsbidrag, verksamhetsbidrag
och projektbidrag.
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Medlemsbidrag
Medlemsbidrag betalas endast ut till föreningar som är på förhand godkända
av äldrenämnden. För att komma ifråga för medlemsbidrag skall föreningen:
ha en bred och utåtriktad programverksamhet
vända sig till alla äldre
verka för att öka livskvaliteten för äldre med små resurser
bedriva öppen verksamhet – gärna på stadens mötesplatser
bedriva uppsökande verksamhet
bedriva aktiviteter av folkhälsokaraktär
göra det möjligt för funktionshindrade att delta
motverka isolering
uppmuntra social gemenskap
Om en förenings verksamhet är svag på någon eller några av ovanstående
punkter kan detta uppvägas av extra tyngd på annan punkt.
Medlemsbidraget är 80 kr per bidragsberättigad medlem. Som bidragsberättigad
medlem avses:
Medlem som på heltid är ålderspensionär eller uppbär heltids sjukersättning
Medlem som uppfyller de krav organisationen i enlighet med sina stadgar
ställer
Medlem som erlagt årsavgift
Medlem som är bosatt inom Västerås stad

Ansökan
För att kunna söka medlemsbidrag måste föreningen ha blivit godkänd enligt
ovanstående punkter av Äldrenämnden. Ansökan om medlemsbidrag
inlämnas på en särskild blankett till Sociala nämndernas stab senast den 31
oktober varje år.
Ansökan skall undertecknas av föreningens ordförande samt av kassör eller
sekreterare. Utbetalning av bidraget görs av Sociala nämndernas stab, enligt
delegation från äldrenämnden, snarast efter det att fullständiga årsmöteshandlingar lämnats in och behandlats dvs:
Verksamhetsberättelse och bokslut. Av verksamhetsberättelsen skall
framgå antalet bidragsberättigade medlemmar samt medlemsavgiftens
storlek.
Verksamhetsplan
Revisionsberättelse avseende senast avslutat verksamhetsår
Årsmötesprotokoll
Komplettering av ansökningshandlingar kan göras senast den 31 juli under det
år ansökan avser. Beloppet utbetalas endast via bankgiro eller plusgiro till
föreningen.
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Verksamhetsbidrag
Med verksamhetsbidraget avser äldrenämnden att stödja och stimulera den
verksamhet som bedrivs för äldre av frivilligorganisationer och nätverk. Detta
bidrag kan sökas både av de föreningar som erhåller medlemsbidrag och av
föreningar och nätverk som inte gör det. Väntjänstgrupper och grupper av
frivilligarbetare får söka verksamhetsbidrag tillsammans med och genom den
mötesplats de är knutna till. Bidrag kan inte utgå för verksamheter som får
bidrag från annat håll.
Bidragets storlek bedöms utifrån följande faktorer:
Mål och syfte med verksamheten
Vilken form/typ av aktiviteter bedriver föreningen (exempelvis
programaktivteter, uppsökeri, folkhälsoaktiviteter, öppen verksamhet,
social verksamhet och så vidare).
I vilken omfattning bedrivs verksamheten och när (vilka årstider, helger,
veckodagar, klockslag)
Geografisk täckning (områden, stadsdelar)
Samarbeten med mötesplatser och/eller andra föreningar

Ansökan
Ansökan om verksamhetsbidrag inlämnas på en särskild blankett till Sociala
nämndernas stab senast den 31 oktober varje år. Ansökan skall undertecknas
av föreningens ordförande samt av kassör eller sekreterare. Utbetalning av
bidraget görs av Sociala nämndernas stab, efter beslut i äldrenämnden,
snarast efter det att fullständiga årsmöteshandlingar lämnats in och
behandlats dvs:
verksamhetsberättelse och bokslut. Av verksamhetsberättelsen skall
framgå antalet bidragsberättigade medlemmar samt medlemsavgiftens
storlek.
Verksamhetsplan
Revisionsberättelse avseende senast avslutat verksamhetsår
Årsmötesprotokoll
Komplettering av ansökningshandlingar kan göras senast den 31 juli under det
år ansökan avser. Beloppet utbetalas endast via bangiro eller plusgiro till
föreningen.
För väntjänstgrupper/frivilligarbetare gäller följande:
Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget
I slutet av verksamhetsåret skall redovisning i form av verksamhetsrapport
inklusive balans- och resultaträkning skickas till Sociala nämndernas
stab.
Förening och väntjänstgrupp/frivilligarbetare som beviljats verksamhetsbidrag men som inte fullföljt planerad verksamhet blir återbetalningsskyldig
av bidraget.
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Projektbidrag
Projektbidrag kan erhållas av pensionärsorganisationer och andra föreningar/
nätverk som bedriver verksamhet för äldre. Väntjänstgrupper och grupper av
frivilligarbetare får söka projektbidrag tillsammans med och genom den
mötesplats de är knutna till.
Projektbidraget avser främja och stödja verksamheter som bedöms som
angelägna och samhällsnyttiga. Projektbidrag beviljas generellt inte för
förtäring. Projektbidrag kan även sökas av nystartade föreningar för att
komma igång med sin verksamhet.
Följande faktorer väger tungt vid bedömningen av en ansökan:
Samverkansprojekt
Social gemenskap, kultur- och åldersöverbryggande verksamhet
Utåtriktad verksamhet

Ansökan
Ansökan om projektbidrag kan ske löpande under året, dock minst två
månader före projektets start, på särskild blankett.
Utbetalning av projektbidrag görs snarast efter beslut i äldrenämnden.
Bidraget kan i vissa fall utbetalas vid flera tillfällen under verksamhetsperioden. Beloppet utbetalas via bankgiro eller plusgiro till föreningen.
Redovisning av projektet skall göras senast två månader efter avslutat
projekt.
Förening som beviljats projektbidrag men som inte fullföljt planerad
verksamhet och lämnat skriftlig rapport blir återbetalningsskyldig av
bidraget.

