Ansökan om föreningsbidrag 2015
HEMVÅRDSNÄMNDEN

Hemvårdsnämnden
Hemvårdsnämndens regler för föreningsbidrag 2015
Allmänna bestämmelser
Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun. Av denna anledning
ges stöd till det lokala föreningslivet.
All bidragsgivning sker inom ramen för av Kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår.
Bidragen fördelas inom ramen för respektive nämnds budget.
Bidrag är inte permanenta – de måste sökas årligen.
Bidrag utgår till olika typer av verksamheter som gagnar Halmstads kommuns
invånare. De allmänna bestämmelserna gäller för samtliga bidrag.
Bidragsmottagande förening skall medverka till att kommunens övriga riktlinjer följs
samt stödja Halmstads kommuns värdegrund (enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-11-22, §159):
Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadbor ska ha möjligheten till
delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och
vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens
verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads
kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att bidragsmottagande förening avstängs
från bidrag och/eller blir återbetalningsskyldig.
Gällande lagstiftning ska beaktas.
Vilka kan få bidrag?
Föreningar/organisationer som bedriver verksamhet för hemvårdsnämndens kunder.
Som kunder ser hemvårdsnämnden personer som idag och framöver har insatser inom
hemvårdsnämndens verksamhetsområde, anhöriga och närstående till dessa.
Bidrag beviljas till aktiviteter/verksamheter av ideellt och allmännyttigt slag och som är för
kommunens invånare. Samarrangemang med andra kommuner, vänorter mm kan vara
bidragsberättigande.
Kriterier
För att kunna få bidrag krävs att föreningar/organisationer
• har valt styrelse, har årsmöte och antagit stadgar.
• har varit verksamma i minst sex månader.
• har minst 10 medlemmar. Som medlem räknas den som under senaste verksamhetsåret varit
registrerad medlem och betalat fastställd medlemsavgift.
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Föreningar/organisationer som får bidrag är skyldiga att
• ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister (gäller ej politiska föreningar) till
förfogande för granskning och skicka in till kommunen när så begärs.
• redovisa erhållet bidrag.
Ansökan
Ansökan skall göras skriftligen och ha kommit in till hemvårdsförvaltningen senast den 31 mars 2015.
Hemvårdsnämnden fattar beslut om bidrag vid sitt sammanträde i
maj 2015.
För sent inkommen eller ofullständig ansökan medför att ansökan inte prövas.
Föreningen kan få dispens om det finns särskilda skäl.
Bidragsformer
Hemvårdsnämnden lämnar bidrag i form av medlemsbidrag.
Hemvårdsnämnden har alltid möjlighet att göra avsteg från ovanstående huvudregler i ett enskilt fall.
Medlemsbidrag
Bidraget utgår från antalet betalande medlemmar under föregående verksamhetsår.
Antalet medlemmar ska kunna styrkas. Medlemsbidraget kan användas av föreningen till olika former
av aktiviteter som anordnas för medlemmarna.
Bidrag per medlem utgår med belopp som årligen fastställs av hemvårdsnämnden.
Bedömning av ansökningarna
Bidraget regleras årligen utifrån det totala antalet ansökningar och hemvårdsnämndens
budget. Bidraget kan därför variera.
Utbetalning
Utbetalning av beviljat bidrag sker efter hemvårdsnämndens sammanträde i maj till
angivet plus/bankgiro eller bankkonto.
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Hemvårdsförvaltningens regler för subventionsmedel 2015
Allmänna bestämmelser
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet – det är ett av målen inom såväl den regionala som den
nationella kulturpolitiken. Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och få
möjlighet till eget skapande. Ett aktivt och kulturellt rikt liv ger positiva hälsoeffekter. Ett socialt
sammanhang bidrar till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Aktuell hjärnforskning
visar hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt.
Det subventionsmedel som delas ut syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med hög
konstnärlig kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål.
Vilka kan få bidrag?
Föreningar/organisationer som bedriver verksamhet för hemvårdsnämndens kunder inom gruppen
65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande med mera i kommunal eller
privat regi.
Kriterier
För att kunna få bidrag krävs att föreningar/organisationer;
 har öppna subventionerade program för alla inom målgruppen, med undantag av särskilda
boenden och mötesplatser med uttalad profil mot personer med minnesproblematik.
 inte har något krav på medlemskap eller entréavgift till den subventionerade aktiviteten.
Ansökan
Ansökan skall göras skriftligen och ha kommit in till hemvårdsförvaltningen senast den 18 juni 2015.
Bidragsformer
Hemvårdsförvaltningen fördelar bidrag i form av subventionsmedel till specifika kulturarrangemang
märkta ”Kultur i Halland, vilka visas i utbudskatalogen från Halland bildningsförbund samt på deras
hemsida.
Hemvårdsförvaltningen kan dock göra avsteg från ovanstående huvudregler i ett enskilt fall.
Utbetalning
Beslutad subvention ges i samband med att föreningen bokar det kulturarrangemang som angetts i
ansökan. Någon ändring av arrangemanget får således inte ske i förhållande till det angivits i ansökan
I övrigt gäller Hemvårdsnämndens regler för föreningsbidrag
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Ansökan skickas till
Hemvårdsförvaltningen
Åsa Ojala
Bäckgårdsvägen 47
302 71 Halmstad

Sista ansökningsdag är
2015-06-18
En ansökan som inkommer efter
sista ansökningsdag kommer inte
att behandlas. Samma gäller för
en ansökan som är ofullständig.

Ansökningsdatum

För regler och bidragsformer se hemvårdsnämndens regler för föreningsbidrag, samt
hemvårdsförvaltningens regler för subventionsmedel.
UPPGIFTER OM FÖRENINGEN
Föreningens namn
Kontaktperson

Funktion i föreningen

Adress

Telefon (även riktnummer)

Postnummer och postort

Mobil

E-post

Organisationsnummer

Bank

Bankgiro

Clearing- och kontonnummer

Plusgiro

Antal år föreningen bedrivit
verksamhet
Föreningens målgrupp

Betalande medlemmar
senaste verksamhetsåret

Följande dokument skall bifogas ansökan
Uppgifter om styrelse och stadgar. (Om normalstadgar från central organisation
används behöver ni bara ange vilka ni använder.)

Bilaga
1

Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret

2

Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

3

Dokument som styrker antalet betalande medlemmar senaste verksamhetsåret

4

Andra dokument som ni vill bifoga som underlag för bedömningen

5
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UPPGIFTER OM TIDIGARE BIDRAG
Fick ni bidrag förra året av
Ja
Nej
hemvårdsnämnden?
Om Ja – ge en kort beskrivning av hur bidraget använts:
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BIDRAGSANSÖKAN

Redogör för hur föreningen ska använda bidraget

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas:

________________________________________
Ort och datum

________________________________________
Namn
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta:
Åsa Ojala
Telefon: 0702-49 24 44
e-post: asa.ojala@halmstad.se
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