Social- och hälsovårdsnämnden i Lojo 3.3.2021 § 15

AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN FASTSTÄLLDA GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV VERKSAMHETSUNDERSTÖD
1. Sökanden är en registrerad förening som varit verksam i minst ett kalenderår före ansökan om understöd.
2. Sökandens hemort är Lojo. Om föreningens hemort är någon annan än Lojo ska föreningen ha verksamhet i
Lojo.
3. Den verksamhet som stöds ska vara inriktad på invånare i Lojo stad.
4. Ett allmänt villkor för beviljande av understöd är att den verksamhet som får understöd stödjer och
kompletterar den beviljande myndighetens verksamhet och genomförandet av de strategiska
prioriteringarna.
De strategiska prioriteringarna i åtgärdsprogrammet för sektorn Välfärd i Lojos stadsstrategi för åren
2018-2025 är:
 Invånarorientering och invånarnas delaktighet
 Främjande av välfärd och hälsa
 Förebyggande av marginalisering
Utifrån en prövning beaktas insatser som främjar sysselsättningen.
5. Vid beviljandet av understöd beaktas
 överensstämmelsen av den verksamhet som angetts i den sökande föreningens stadgar med de
strategiska prioriteringarna vid sektorn Välfärd
 verksamhetsplanens innehåll
 en bedömning av den effekt den stödda verksamheten har för genomförandet av de strategiska
prioriteringarna
 sökandens ekonomiska ställning och egen medelsanskaffning
6. Understödet kan utgöra högst hälften av utgifterna i budgeten för den verksamhet som understödet gäller.
7. Understöd beviljas som regel inte för lokalhyror. När gäller lokalbehov kan man vända sig till staden, t.ex.
förfrågningar om lokaler i närskola kan riktas till respektive rektor.
8. Till ansökan ska fogas
 protokollet för vårmötet 2021, föregående års bokslutsuppgifter, revisorernas utlåtande och
verksamhetsberättelse
 budgeten och verksamhetsplanen för innevarande år
 gällande stadgar, om de inte har lämnats in i samband med ansökan år 2019 eller efter den
9. Understöd beviljas inte för att delas ut vidare.
10. Staden har rätt att av beviljade understöd driva in egna eller stadskoncernens fordringar.
11. Understöd beviljas på villkor att de beviljade medlen ska på begäran återbetalas om de används för något
annat syfte än det som anges i ansökan.
12. Ansökningar som lämnats in efter den utsatta tiden beaktas inte.

