Riktlinjer för kommunalt aktivitetsstöd till föreningar med
aktiviteter för äldre i Karlshamns kommun
Socialnämnden delar varje år ut kommunalt aktivitetsstöd till ideella
föreningar som bedriver särskilt riktad verksamhet/aktiviteter för äldre inom
socialnämndens verksamhetsområde i Karlshamns kommun.
Stödet är ettårigt och ny ansökan måste lämnas in varje år. Varje ansökan
innebär ny bedömning, om föreningen har beviljats stöd ett år är det ingen
garanti för att beviljas även följande år.
Socialförvaltningen handlägger ansökningar om kommunalt aktivitetsstöd och
Socialnämnden fattar beslut.

Syftet
•

Stimulera ideella föreningar att bedriva verksamhet och anordna
aktiviteter för äldre.

•

Motverka isolering och ensamhet.

•

Ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap, sociala kontakter
och ökad delaktighet.

Allmänna regler
•

Ansökan ska vara Socialförvaltningen tillhanda senast 31 mars. Senare
inkommen ansökan behandlas inte.

•

Söks på Karlshamns kommuns hemsida.

•

Efterfrågande handlingar ska bifogas ansökan.

•

Prövning och beslut sker av Socialnämnden.

•

Beslut lämnas efter att nämnden fattat beslut. Beslutet meddelas till den
e-postadress som anges i ansökan.

Grundvillkor
För att få stöd krävs att föreningar:
•

har säte och stämma i Karlshamns kommun.

•

ha antagna stadgar, styrelse och revisorer. I stadgarna ska det framgå
att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla.

•

är en ideell förening.

•

har eget bank- eller postgiro.

•

Socialnämnden äger rätt till att granska handlingar som har betydelse för
ansökan.

Aktiviteterna
•

ska bedrivas i Karlshamns kommun.

•

ska vara öppna för alla äldre och inte enbart medlemmar.

•

ska vara kontaktskapande och/eller stödjande.

•

ska ske året runt.

Ansökan
Ansökan måste vara fullständig för att behandlas.
Det ska framgå:
•

hur stort belopp föreningen söker.

•

vilka aktiviteter föreningen söker för samt vad de förväntas ge för
resultat.

•

ansökan ska undertecknas av firmatecknare.

I ansökan ska det bifogas:
•

Verksamhetsberättelse för föregående år.

•

Ekonomisk berättelse för föregående år.

•

Verksamhetsplan för innevarande år.

•

Budget för innevarande år.

Prövningsgrunder
•

Mål/syfte med aktiviteterna.

•

Vilka grupper aktiviteten når.

•

Vilken form/typ av utåtriktade aktiviteter för äldre som bedrivs.

•

Hur föregående års kommunalt aktivitetsstöd har använts.

•

Om aktiviteterna varit öppna för alla kommunens äldre.

•

Om aktiviteterna har riktat sig till boende på kommunens särskilda
boenden samt boende i ordinärt boende.

•

Återkommande aktiviteter.

