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Omsorgsnämnden 

Föreningsbidrag för år 2018 till Föreningen Frisk och fri  

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  för år 2018 bevilja Föreningen Frisk och fri föreningsbidrag om 30 000 kronor, samt  
 
att  ansökan för år 2019 behandlas nästkommande år. 
 
 
Sammanfattning 
Föreningen Frisk och fri ansökte 2017 om föreningsbidrag om 40 000 kronor per år för år 
2017-2019. Beslut fattades att bevilja 40 000 kronor för år 2017 samt att ansökan för år 2018-
2019 skulle behandlas under nästkommande år. 
 
Bedömning är föreningen Frisk och fris verksamhet utgör ett komplement till nämndens 
ordinarie verksamhet när det gäller öppna förebyggande insatser, främst för unga personer 
med psykisk ohälsa. Nämnden föreslås därför delvis bevilja ansökan för 2018, samt att 
ansökan för år 2019 behandlas under nästkommande år.  
 
Ärendet 
Bidragen till sociala föreningar är selektiva och fördelning har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen.  
• Att utrymme finns inom ekonomisk ram 

 
Fler föreningar än föregående år har ansökt om omsorgsnämndens bidrag till sociala 
föreningar vilket påverkat fördelningen. Inför år 2018 är det 11 föreningar som ansökt om 
nämndens bidrag till sociala föreningar. Totalt omfattar ansökningarna för 2018 3 189 800 kr. 
 



2 (2) 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut utgår från att nämnden år 2018 betalar ut totalt 1 352 500 kr 
kronor i bidrag till sociala föreningar. Förslag till beslut innebär inga ekonomiska åtaganden 
för nämnden efter år 2018. Kostnaden kommer att rymmas inom nämndens budgetram.  
 
 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet.  

Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet.  

Barnperspektiv 
Ärendet har inte några konsekvenser ur ett barnperspektiv.  
 
 
  
Omsorgsförvaltningen  
 
 
Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör 
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