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Normer för bidrag till pensionärsföreningar 
 
 
1. Allmänna bestämmelser 
 
Pensionärsförening som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till  
sin verksamhet. 
 
1:1 Rätt till bidrag 
 
 Föreningen skall; 
 
 - ha sitt säte i Karlshamns kommun och vara ansluten till en riksorganisation 
 
 - vara godkänd av Kultur- Utbildnings- och Fritidsnämnden  
 (nedan kallad KUF-nämnden) 
 
 - ha eget bank- eller postgiro. 
 
1:2 Medlemsdefinition 
 
Medlem skall ha uppfyllt föreningens medlemskrav och vara matrikelförd i föreningen med  
namn, adress och personuppgifter. 
 
Medlem skall ha erlagt en personlig medlemsavgift som per år måste vara minst 0,1 procent  
av för verksamhetsåret gällande basbelopp. 
 
1:3 Kontroll 
 
KUF-nämnden äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning av 
bidragsansökan. Handlingar skall förvaras i minst 4 år efter verksamhetsårets utgång. Bidrag som 
erhållits på oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet. 
 
1:4 Ansökan om bidrag 
 
Ansökan om bidrag görs på härför avsedda blanketter som skall vara undertecknade av ordförande 
och kassör. Tid för ansökan anges under respektive bidragsrubrik. 
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Med ansökan skall fogas föregående års verksamhets-, revisions- och kassaberättelse. 
 
1:5 Utbetalning av bidrag 
 
Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller postgiro. 
 
Bidragens storlek är beroende av antalet sökande föreningar samt av kommunfullmäktige anvisade 
medel. Inom tilldelade ekonomiska ramar kan ändringar göras. 
 
1:6 Skulder till Karlshamns kommun 
 
För förening som står i skuld till Karlshamns kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av 
bidrag. 
 
1:7 Undantag 
 
KUF-nämnden kan efter särskild prövning i enskilt fall göra undantag från ovanstående 
bestämmelser. 
 
1:8 Tolkning 
 
Om olika uppfattningar råder om tolkning av dessa bidragsnormer har KUF-nämnden 
tolkningsföreträde. 
 
2. Bidragsarter 
 
Bidrag kan utgå som 
 
2:1 Administrationsbidrag 
2:2 Lokalbidrag 
2:3 Investeringsbidrag 
2:4 Lönebidrag 
2:5 Bidrag till KUF-nämndens förfogande  
 
2:1 Administrationsbidrag 
 
Administrationsbidraget kan utgå till förening i förhållande till antalet medlemmar föreningen hade 
kalenderåret före bidragsåret. 
 
För stödmedlem som erlagt medlemsavgift enligt ovan kan administrationsbidrag också utgå.               
För medlem som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur, såsom dansmedlem, bingomedlem 
eller liknande utgår ej administrationsbidrag. 
 
Administrationsbidragets storlek fastställs av KUF-nämnden för varje år. 
 
Senast den 31 mars skall ansökan om administrationsbidrag vara inlämnad. 
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2:2 Lokalbidrag 
 
Förening kan få bidrag till egna eller hyrda lokaler som används i föreningens verksamhet. 
 
Lokalbidragets storlek relateras till antalet medlemmar per år.  
Ett bidragsbelopp vars storlek fastställs av KUF-nämnden varje år multipliceras med antalet 
medlemmar. Högsta möjliga bidrag är 60 procent av bidragsgrundande kostnader. 
 
Bidragsgrundande kostnader är bränsle, el, vatten, sotning och andra kostnader som belastar 
anläggningen såsom skatter, försäkringar, hyror, arrenden, räntor och löpande underhåll. 
 
Kostnader för hyra av kommunal lokal eller kostnad för lokal som används för entréliknande 
arrangemang eller vad som kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar är  
ej bidragsgrundande. 
 
Förening som erhåller lokalbidrag skall upplåta lokal eller anläggning till andra organisationer  
i den utsträckning så är möjligt. 
 
Vid permanent hyra av föreningslokal skall lokal och hyresavtal vara godkänt av KUF-nämnden  
om lokalbidrag skall kunna utgå. 
 
Senast den 31 mars skall ansökan vara inlämnad om lokalbidrag för föregående år. 
 
2:3 Investeringsbidrag 
 
Investeringsbidrag kan utgå som stöd till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler, samt till 
inköp av inventarier eller utrustning som bedöms som angelägna för den sökande föreningens 
verksamhet eller för kommunens föreningsliv. 
 
Totalkostnaden för investeringsobjektet som ansökan avser måste uppgå till minst ett halvt 
basbelopp. 
 
Investeringsbidragens storlek bedöms i förhållande till den sökande föreningens verksamhet under 
föregående år. 
 
Föreningen måste också söka bidrag från Allmänna arvsfonden, Bostadsstyrelsen eller Riks-
idrottsförbundet m fl. bidragsgivande eller lånegivande organisationer eller myndigheter, om 
kommunalt investeringsbidrag skall kunna komma i fråga. 
 
Ansökan med projektbeskrivning, skall vara inlämnad senast den 1 november och avse ansökan om 
bidrag kommande kalenderår. 
 
Beviljat bidrag utbetalas mot rekvisition, när investeringen är utförd eller i del utbetalningar mot 
redovisade kostnader. 
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2:4 Lönebidrag 
 
Bidrag kan utgå till kostnaderna för anställd med lönebidrag. 
 
KUF-nämnden skall träffa avtal med föreningen om lönebidraget vari klart skall framgå att 
arbetsgivaransvaret åvilar föreningen samt att gällande lagar och avtal skall tillämpas vid 
lönebidragsställningen. 
 
Bidrag kan utgå med höst 8 procent av löne- och lönebikostnader, dock högst med ett halvt 
basbelopp per år. 
 
Omprövning av beslut om lönebidrag kan göras vid nytt anställningsförhållande. 
 
Bidrag kan ej utgå för mer än en anställd med lönebidrag per förening. 
 
2:5 Bidrag till KUF-nämndens förfogande 
 
Bidraget avser att vara ett komplement till övriga bidragsformer och kan  
utgå till olika verksamheter som KUF-nämnden finner anledning att stödja  t ex 
 
- insatser för vissa målgrupper eller inom ett visst område 
 
- projekt för att finna nya metoder i föreningsarbetet 
 
- speciella kampanjer etc 
 
- annan verksamhet av särskilt intresse. 
 
Behovet av bidraget prövas i varje särskilt fall. 
 
Ansökan med verksamhetsbeskrivning och kostnadskalkyl bör vara inlämnad senast den 31 mars. 
 
Beviljat bidrag utbetalas mot rekvisition, när projektet eller dylikt är utfört eller i delutbetalningar 
mot redovisade kostnader. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   


