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Omsorgsnämnden

BCF Kungsängsliljan, ansökan om bidrag till
funktionshinderföreningar för år 2019
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att avslå BCF Kungsängsliljans ansökan om bidrag till funktionshinderförening för år 2019
då föreningen ej bedöms tillhöra omsorgsnämndens målgrupp.

Sammanfattning
BCF Kungsängsliljan har ansökt om 10 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2019. BCF
Kungsängsliljan vill vara till stöd för de bröstcancerdrabbade och deras familjer genom att
finnas till när man behöver någon att tala med, de driver bland annat en stödverksamhet med
dygnet runt jour. Föreningen verkar för bättre vård och rehabilitering samt friskvård.
Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får
det stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till
föreningar med verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper.
Bedömning är att BCF Kungsängsliljan är en patientförening dvs. föreningsverksamheten
utgår från en speciﬁk diagnos eller sjukdom. En patientförening vänder sig till en avgränsad
del inom sjukvården och företräder en avgränsad svårighet/sjukdom. Utifrån detta görs
bedömningen att föreningen inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp, dvs. personer med
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Nämnden föreslås mot bakgrund av detta avslå
ansökan för år 2019.
Ärendet
Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att en bedömning görs för
varje förening utifrån:
• 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.
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• 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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