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Omsorgsnämnden

DBH Östra, ansökan om bidrag till
funktionshinderföreningar 2019
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att avslå DHB Östra ansökan om bidrag för år 2019, då föreningen inte inkommit med de
kompletteringar som krävs för att ansökan ska anses komplett.

Sammanfattning
DHB Östra ansökte år 2017 om bidrag om 20 000 kronor per år för verksamhetsåren 20172019. Då föreningen hade ett förhållandevis stort eget kapital samt även ett betydande
överskott per 31 december 2015, beviljades föreningen endast det normerade bidraget för år
2018. Omsorgsnämnden beslutade även att ansökan för 2019 skulle behandlas nästkommande
år.
Föreningens syfte är att jobba handikappolitiskt som intresseorganisation för familjer med
döva, hörselskadade barn och ungdomar, och familjer som har barn och ungdomar med
språkstörning i Stockholms, Uppsala och Gotlands län. DHB Östra ansöker om bidrag för att
kunna arrangera fritidsaktiviteter i Uppsala riktade främst till medlemmar boende i Uppsala,
såsom simskola, fotboll, dagsutflykter, mm.
Förvaltningen har begärt att föreningen DHB Östra ska kompettera sin ansökan med
verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan samt
intyg avseende medelemsantal. Föreningen har återkopplat att de ej har möjlighet att ta fram
dessa handlingar i tid. Utifrån att DHB Östra lämnat in en ofullständig ansökan enligt
riktlinjerna för funktionshinderbidragen föreslås omsorgsnämnden avslå föreningens ansökan
för år 2019.
Ärendet
Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att en bedömning görs för
varje förening utifrån:
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• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta inom
verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet.
• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten.
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens utveckling.
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på
grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av befintliga metoder
på nya områden och nya innovativa lösningar.
• Att utrymme finns inom ekonomisk ram.
Inför år 2019 är det 34 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till
funktionshinderföreningar. För år 2019 omfattar ansökningarna totalt 5 565 854 kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut utgår från att nämnden år 2019 betalar ut totalt 2 712 509
kronor i bidrag till funktionshinderföreningar. 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.
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