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Omsorgsnämnden 

Föreningsbidrag för år 2018 till Eritreanska förbundet i Uppsala 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  avslå Eritreanska förbundet ansökan om bidrag till sociala föreningar för år 2018-2020, 
då föreningen inte kan få bidrag för verksamhet som täcks av bidrag från annan bidragsgivare 
 
 
Sammanfattning 
Eritreanska förbundet i Uppsala ansöker om föreningsbidrag för sin verksamhet för 
integrationsinsatser om 75 000 kronor per år för år 2018-2020.  Eritreanska förbundet har 
även ansökt och beviljats bidrag från arbetsmarknadsförvaltningen, för år 2017 beviljades de 
verksamhets- och stimulandbidrag omfattande 5900 kronor. 
 
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  

 
Bedömning är att föreningen Eritreanska förbundet i Uppsala inte bedriver verksamhet som 
riktar sig till omsorgsnämndens verksamhetsområde stöd och service för funktionsnedsatta 
och socialpsykiatri. Föreningen har för 2017 fått stöd från arbetsmarknadsförvaltningen 
utifrån bidrag till integrationsinsatser. Utifrån riktlinjer kan inte föreningen få bidrag från 
omsorgsnämnden för de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare. 
Nämnden föreslås därför avslå ansökan för år 2018-2020. 
 
 
Ärendet 
Eritreanska förbundet i Uppsala bedriver föreningsverksamhet som ska förbättra och utveckla 
de sociala levnadsvillkoren för förbundets medlemmar och de verkar för medlemmarnas 
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integration i det svenska samhället. Eritreanska förbundet i Uppsala bedriver bland annat 
fotbollsverksamhet för ensamkommande barn- och ungdomar från Eritrea. Kompletteringar 
till ansökan avseende på vilket sätt föreningen bedriver verksamhet riktade mot 
omsorgsnämndens målgrupp har begärts in. Några kompletteringar till ansökan har inte 
inkommit.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inte några ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgängligheten. 

Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet.  

Barnperspektiv 
Ärendet har inte några konsekvenser ur ett barnperspektiv.  
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