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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att anta förslag t i l l reviderade riktlinjer enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 
Under 2012 året antog äldrenämnden nya riktlinjer för bidrag til l föreningar. Nämnden 
uppdrog samtidigt åt kontoret för hälsa, vård och omsorg att följa upp de nya riktlinjerna. 
Förslag t i l l revidering av nämndens riktlinjer för bidrag ti l l föreningar har tagits tas fram av 
kontoret i samarbete med berörda föreningar och organisationer. Revideringen har gjorts 
utifrån kontorets och föreningarnas erfarenheter från föregående års ansökningstillfälle. 
Förslaget har tagits fram i dialog med de föreningar som tidigare beviljats bidrag av nämnden. 

På sitt sammanträde den 31 maj 2012 antog äldrenämnden nya riktlinjer för bidrag ti l l 
föreningar. I samband med detta uppdrog även nämnden åt kontoret att följa upp riktlinjerna. 
Efter det första ansökningstillfället med de nya riktlinjerna då bidragen för 2013 fördelades 
t i l l föreningarna har kontoret utarbetat förslag til l reviderade riktlinjer utifrån föreningarnas 
och kontorets erfarenheter av det förra ansökningstillfället. De förändringar som föreslås 
anses inte i väsentlig grad förändra förutsättningarna för föreningarna i ansökningsprocessen 
under innevarande år. 

Synpunkter har inkommit från ett flertal föreningar att tidigarelägga ansökningstillfället för att 
möjliggöra ett tidigare besked om tilldelat bidrag. Kontoret föreslår därför att 
ansökningstillfället flyttas t i l l den 31 maj. Bedömningen är att ansökningarna kan vara 
färdigberedda i månadsskiftet augusti/september för att sedan beslutas i nämnd i 
september/oktober. 

I övrigt har få synpunkter på ändringar i riktlinjerna lämnats av föreningarna. Kontoret har 
däremot två ytterligare förslag på förändringar: 

• Förening som inte lämnar in kompletteringar i tid får inte sin bidragsansökan avslagen 
automatiskt. I stället görs en prövning i varje fall och om särskilda fall föreligger kan 
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reducerat bidrag utgå til l föreningen. Syftet med detta är att öka möjligheten t i l l 
flexibilitet i bedömningen om speciella skäl föreligger även om huvudregeln fortsatt 
föreslås vara att ansökan avslås om kompletteringar lämnas in för sent. 

Punkten "ÄLN kan besluta att hela eller del av bidraget som sökts för tre år endast 
beviljas för ett år." stryks. 
Detta förslag t i l l förändring har sin bakgrund i erfarenheter i bidragsgivningen inom 
nämnden för hälsa och omsorg där en likalydande formulering tidigare fanns och 
tillämpades i riktlinjerna för bidrag. Detta innebar att vissa föreningar beviljades en 
större bidragssumma år 1 och endast garanterades en delsumma av bidraget år 2 och 3. 
Detta innebar en hög grad av förvirring och känsla av besvikelse hos berörda 
föreningar. Syftet med att stryka denna punkt är därför att undvika en liknande 
situation hos de föreningar som beviljas bidrag av ÄLN. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 
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ÄLDRENÄMNDEN 

Riktlinjer för äldrenämndens bidrag till föreningar 
(Reviderade av nämnden 2013-xx-xx) 

Relationen mellan äldrenämnden (ÄLN), kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) 
och ideell sektor utgår från principen om ömsesidig respekt, dialog och tillit. 
Genom tydliga spelregler och ökad kunskap om varandras förutsättningar kan 
samverkan mellan parterna underlättas och fördjupas. 

Generella krav på föreningen och dess verksamhet 
1. Föreningen1 ska ha antagna stadgar och vara uppbyggd och fungera efter demokratiska 

principer. Styrelsen ska ha valts på ett demokratiskt sätt. 
2. Organisation eller sammanslutning som saknar stadgar eller styrelse kan efter särskild 

prövning beviljas bidrag av nämnden om man i övrigt uppfyller dessa riktlinjer. 
3. Föreningen ska inte vara vinstdrivande utan vara av idéburen karaktär, exempelvis 

ideell förening eller stiftelse. 
4. Föreningens verksamhet ska bygga på principen om alla människors lika värde. 

Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma i verksamheten. 
5. Den verksamhet föreningen söker bidrag för ska i huvudsak rikta sig till invånare som 

är 65 år och äldre i Uppsala kommun. 
6. Föreningens ekonomi och bokföring ska föras enligt bokföringslagens krav. Ekonomi 

och bokföring ska granskas av utsedd revisor som är fristående från föreningens 
styrelse. Föreningen får inte ha skulder t i l l statlig myndighet. 

7. Föreningen ska ha beredskap för att löpande föra en dialog med HVK och ÄLN om 
den verksamhet man fått bidrag för. 

Generella förutsättningar för bidragsgivningen 
8. Bidrag ges i enlighet med fastställda mål och intentioner i nämndens uppdragsplan. 
9. Bidrag kan ges för verksamhet i Uppsala kommun. Bidrag kan även ges till förening 

som bedriver verksamhet i annan kommun men där personer som är bosatta i Uppsala 
kommun deltar i verksamheten. I det senare fallet ges endast bidrag för de personer 
som är bosatta i Uppsala kommun. 

10. Bidrag ges inte till kapitalhöj ande insatser såsom exempelvis renovering eller 
ombyggnad av fastighet. 

11. Bidrag ges inte till verksamhet av paitipolitisk karaktär eller t i l l utövande av religion. 
12. Föreningen kan inte få bidrag från ÄLN för de delar av verksamheten som täcks av 

bidrag från annan bidragsgivare. 
13. Bidrag ges inte retroaktivt utan beviljas endast för nästkommande ett- eller 

treårsperiod. 

1 Med förening avses i dessa riktlinjer även exempelvis organisation eller stiftelse av idéburen karaktär 
(jämför punkt 3) 
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Ansökningsförfarande 
14. Ansökan om bidrag ska göras på ansökningsblankett som skickas i två exemplar t i l l 

ÄLN. Ansökan kan kompletteras muntligt till kontorets handläggare. 
15.1 ansökan ska föreningen ange om man har andra bidrag och/eller subventioner för 

verksamheten. 
16. Ansökan kan göras för bidrag under ett eller tre år. Genom ansökan förbinder sig 

föreningen att vid nästa ansökningstillfälle lämna verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning, där kostnader och intäkter för den del av verksamheten som omfattas 
av bidraget framgår, samt revisionsberättelse. 

17. Ansökan om bidrag sker en gång per år (Jsista ansökningsdag 31 maj^. Bidrag kan 
även ges ti l l nystartad förening vid annan tidpunkt efter särskild prövning av ÄLN. 

18. I ansökan ska föreningen beskriva i hur stor omfattning verksamheten och aktiviteter 
bedrivs. I ansökan ska föreningen även beskriva vilken typ av verksamhet man driver 
(ex. träffpunkt, fritidsaktiviteter, utbildning/information, social samvaro, anhörigstöd 
etc). 

19. Föreningen ska i ansökan genom särskild bilaga tydligt redogöra för i vilken 
utsträckning de aktiviteter man sökt bidrag för under föregående år har genomförts. 

Berednings- och beslutsprocess 
20. HVK kontrollerar att ansökningshandlingarna är kompletta och meddelar berörda 

föreningar inom en vecka efter sista ansökningsdag om inlämnad ansökan måste 
kompletteras. Om samtliga begärda kompletteringar inte lämnats in till HVK inom tre 
veckor efter sista ansökningsdag [utgår reducerat eller inget bidrag till föreningen[ _ 

21. HVK bereder ansökningarna och lämnar därefter förslag på fördelning av bidrag till 
ÄLN. 

22. Beslut om fördelning av bidrag fattas av ÄLN. 
23. Bidrag beviljas för ett eller tre år. För att bidrag ska beviljas för tre år ska föreningen 

kunna uppvisa en stabil ekonomisk situation. Föreningen ska beskriva hur de ska 
kunna bedriva verksamhet i samma omfattning under de kommande åren. Föreningen 
ska även beskriva hur man tänker utveckla verksamheten under bidragsperioden. 

34. [ALN kan besluta att hela eller del av bidraget som sökts för tre år endast beviljas för 
ett år.[ 

Redovisning och uppföljning 
När treårsbidrag beviljats ska föreningen varje år lämna in verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse enligt punkt 16. 
Förening som beviljats bidrag måste meddela HVK om verksamheten man är beviljad 
bidrag för ändras i förhållande till ansökan avseende volym eller verksamhetsform. 
Om föreningen inte meddelar HVK sådana förändringar har ÄLN rätt att avbryta 
utbetalning av beviljat bidrag. ÄLN har även rätt att avbryta utbetalning av bidrag om 
föreningen använt bidraget på annat sätt än vad man angett i sin ansökan eller i strid 
mot dessa riktlinjer. 
Har föreningen genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag 
felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp kan ÄLN besluta om att 
återbetalning ska ske av felaktigt utbetalt bidrag. 

2 Gäller från och med ansökan inför verksamhetsår 2015. För ansökan inför verksamhetsåret 2014 gäller att 
ansökan ska vara inlämnad senast den 15 september. 
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28. Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen av HVK utifrån inlämnad redogörelse 
enligt punkt 19. Uppföljning kan även initieras av HVK vid annat tillfälle genom 
exempelvis på platsuppföljning. 

Övrigt 
29. Utbetalning av bidrag görs av HVK. Bidrag upp till och med 100 000 kr betalas ut 

som engångssumma. Utbetalningen görs i januari det år bidraget beviljats för. Bidrag 
som överstiger 100 000 kr betalas ut förskottsvis via delutbetalningar varje tertial. 

30. Normerade bidrag till pensionärsföreningar fördelas inte utifrån dessa riktlinjer utan 
handläggs i särskild ordning. 




