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Bidragsansökan för pensionärsföreningar 
Grundbidrag – Aktivitetsstöd - Lokalhyresbidrag 

 

 
 
 
 

Skicka in ansökan senast den 31 mars. 
OBS! Äldrenämndens bestämmelser för bidrag finns i slutet av ansökan. 

 

 
 
 

Postmottagare för sökande förening/organisation 

Föreningens/organisationens namn c/o 

Adress Postnummer och ort 

Organisationsnummer Plus- eller bankgironummer 

E-postadress (om sådan finns) 

 
 

Kontakt 

Kontaktperson för ansökan Telefonnummer 

E-postadress (om sådan finns) 

 
 

Föreningens medlemsantal, verksamhet m.m. 

Totalt antal medlemmar vid föregående årsskifte Varav kvinnor Varav män 

Verksamhet (för föreningar som inte tidigare sökt bidrag) 

 
 

Grundbidrag 

Grundbidrag sökes för antal bidragsberättigade medlemmar 
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Aktivitetsstöd 75:-/sammankomst med 10-24 deltagare, 175:-/sammankomst med 25 eller fler deltagare. 
 

Närvarokort 

Nummer 

 
Typ av sammankomst 

Antal sammankomster med  

Antal deltagare totalt 
10-24 25 eller fler 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 

Spara  närvarokort i föreningen. Skicka inte in närvarokorten med ansökan. 
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Lokalhyresbidrag (bifoga ägandehandling eller ett långsiktigt hyreskontrakt på minst tre år) 

Lokal (adress) 

Lokalen är 

 ägd  förhyrd (för förhyrningar i kommunala lokaler beviljas inte hyresbidrag) 

Lokalyta (kvm) Antal rum Hyresvärd 

Total lokalkostnad kronor Eventuella hyresinkomster, subventioner eller liknande 

 
 

Underskrift 
 

Härmed intygas att uppgifterna på ansökan jämte bilagor är riktiga. 

Datum Ort 

Underskrift på organisationens vägnar 
 

 
 

Firmatecknare 

 
 
 

Förutom ansökningsblanketten ska du skicka med: 

  verksamhetsberättelse 

  ekonomisk redogörelse 

  revisionsberättelse 

  årsmötesprotokoll 

  styrelseförteckning från senaste konstituerande styrelsemöte. 
 
 

Skicka ansökan till: 
Uppsala kommun 
Äldrenämnden 
753 75 Uppsala 
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1.   Kommunala bidrag till pensionärsföreningar i Uppsala kommun, vilka utbetalas 

genom Uppsala kommuns äldrenämnd, avser att vara ett visst ekonomiskt stöd till 

föreningarna i deras olika aktiviteter. Bidragen bör stimulera föreningarna till att 

bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. Verksamhetens syfte ska 

överensstämma med inriktningen i Äldrenämndens politiska program Senior i 

Uppsala. 

 
2.   Berättigade att söka bidrag är föreningar med minst 25 bidragsberättigade 

medlemmar. Förening skall vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska 

principer, med ansvarig styrelse, stadgar och ekonomisk förvaltning. Verksamheten 

skall vara av regelbunden karaktär. 

 
3.   Med bidragsberättigad medlem avses pensionär, folkbokförd i Uppsala kommun, 

som under närmast föregående redovisningsår erlagt medlemsavgift till 

bidragsberättigad pensionärsförening. 

 
4.   Bidragen utannonseras på lämpligt sätt en gång per år senast 30 dagar före sista 

ansökningsdag, där sådan är angiven. Bidragsansökan skickas ut till 

pensionärsföreningarna under februari månad varje år. 

 
5.   Komplett ansökan på fastställd ansökningsblankett skall vara äldrenämnden, eller 

av Äldrenämnden utsedd handläggare, tillhanda senast angivna ansökningsdag eller 

poststämplas denna dag. För sent inkommen ansökan kan endast efter särskilt 

beslut av äldrenämnden upptas till behandling. 

 
6.   Beviljat bidrag utbetalas endast till av den sökande föreningen registrerat 

plusgirokonto, bankgirokonto eller bankkonto. 

 
7.   Äldrenämnden äger rätt att i samråd med föreningarna granska underlaget för 

bidragsansökan (t ex medlemsmatrikel, räkenskaper, kontrakt, närvarolistor) samt 

även hur tilldelat anslag förvaltas. 

 
8.  Bidrag kan sökas endast av enskild, självständig pensionärsförening. 

 

 
 
 

Uppsala kommun kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt och i 
datoriserade register. Behandling sker med stöd av 10 § e) personuppgiftslagen (PUL)  
som rör arbetsuppgifter i samband med ansökan. 

Du har rätt att begära information om och rättelse av de uppgifter om dig som finns 
registrerade hos oss. 
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Ansökan 
Ansökningar till nedan angivna bidragsformer ska ske på en särskild blankett, som ska vara 

Uppsala kommun, Äldrenämnden tillhanda senast den 31 mars. Denna ansökan 

ska gälla närmast föregående år. 

 
Utbetalning 
Beviljade bidrag utbetalas i regel i april varje år. 

 

 
 

1. Grundbidrag 
 

Syfte 
Stöd till pensionärsföreningarnas allmänna verksamhet. 

 
Utformning/villkor 
Bidrag kan utgå med 1000 kronor plus högst 10 kronor per bidragsberättigad medlem, dock 

högst 10 000 kronor per förening. Till ansökan ska bifogas senaste styrelseförteckning från 

senaste konstituerade styrelsemötet samt verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redogörelse 

och revisionsberättelse. 
 

 
 

2. Aktivitetsstöd 
 

Syfte 
Stöd till aktiviteter. 

 
Utformning/villkor 

Bidrag kan utgå för alla typer av aktiviteter som ingår i föreningens verksamhet där närvarokort 

förs under sammankomsten. 

 
Exempel är: Sällskapsspel (till exempel bridge eller annat kortspel, schack, frågesport, bingo inom 

föreningen), idrotts- och motionsverksamhet (till exempel motionspromenader, boccia, bowling, 

badminton, dans), hobbyaktiviteter (till exempel sömnads-, sång och teatergrupper, musiklyssning), 

styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten, öppet hus, månadsmöten, resor, studie- och teaterbesök, 

konserter. 

 
Bidrag kan utgå med högst 75 kronor för aktivitet med 10-24 deltagare och med 175 kronor för 

aktivitet med minst 25 deltagare. 

 
Aktiviteterna ska anordnas av ansökande förening. I en sammankomst ska minst 10 bidragsberättigade 

medlemmar delta. Sammankomsten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, 

medlemsmöte, eller motsvarande. 

 
Sammankomsten ska pågå minst en timme. Närvarolista ska föras och förvaras av respektive förening i 

minst fyra år. Listan ska utgöra underlag för den uppgift som redovisas på ansökningsblanketten. Bidrag 

utgår inte till verksamhet som kan erhålla bidrag på annat sätt, inte heller till entrébelagda eller 

kommersiella arrangemang (till exempel danser, basarer och bingo i inkomstbringande syfte). Den som 

deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa 

sammankomster. En grupp får inte - från redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för erhållande 

av fler aktivitetsstöd. 
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3. Lokalhyresbidrag 
 

Syfte 
Stöd till pensionärsföreningarnas fast förhyrda eller ägda lokaler. 

 
Utformning/villkor 
Bidrag kan utgå med 50 procent av lokalkostnad, dock högst 10 kronor per bidragsberättigad medlem. 

I lokalkostnad får inräknas: hyra, värme, el, städning, räntor och amorteringar, försäkringar och underhåll 

(1 procent av taxeringsvärdet). Eventuella hyresintäkter ska dras från de totala lokalkostnaderna. 

 
Bifoga ägandehandling eller långsiktigt hyreskontrakt på lokalen (för att vi ska godkänna förhyrd lokal 

måste föreningen ha nyttjanderätt som betraktas som långsiktigt). Äldrenämnden äger rätt att begära 

hyrans skälighet prövad genom hyresnämnden. De på ansökningsblanketten lämnade uppgifterna ska 

avse kostnader/intäkter för närmast föregående kalenderår. 

 
OBS! För förhyrningar i kommunala lokaler (till exempel gymnastiksalar, matbespisningar, klassrum) 

debiteras "markeringsavgift". Dessa lokaler är redan subventionerade av Uppsala kommun och 

därför får man inte lokalhyresbidrag för dessa. 
 

 
 

Vid frågor, kontakta Uppsala kommun, äldreförvaltningen 
E-post: daniel.karlsson@uppsala.se 

Daniel Karlsson 
Telefon: 018- 727 85 97  

Information om bidragen finns även på kommunens hemsida 
www.uppsala.se/pensionarsforeningar 

 

mailto:daniel.karlsson@uppsala.se
http://www.uppsala.se/pensionarsforeningar
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