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Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att anta förslag til l reviderade riktlinjer enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 
Förslag t i l l revidering av nämndens riktlinjer för bidrag ti l l föreningar tas fram årligen av 
kontoret i samarbete med berörda föreningar och organisationer. Förslaget utarbetas utifrån 
kontoret och föreningarnas erfarenheter från föregående års ansökningstillfälle. 

Ansökningstillfället för såväl sociala föreningar som handikappföreningar har under tidigare 
år varit den 15 september. Önskemål har framförts från ett antal sociala föreningar att 
tidigarelägga ansökningstillfället ti l l den 31 maj medan handikappföreningarna har framfört 
det motsatta önskemålet om att senarelägga ansökningstillfället t i l l den 15 oktober. 

Ärendet 
Förslaget till revidering av riktlinjerna för bidrag har tagits fram i dialog med de föreningar 
som tidigare beviljats bidrag av nämnden. Ett antal mindre förändringar föreslås i riktlinjerna. 
De förändringar som föreslås anses inte i väsentlig grad förändra förutsättningarna för 
föreningarna i ansökningsprocessen under innevarande år. 

Följande förändringar föreslås: 

• Sista ansökningsdag för bidrag t i l l sociala föreningar ändras från 15 september t i l l 31 
maj. Förändringen föreslås gälla från och med nästa år. 

• Sista ansökningsdag för bidrag ti l l handikappföreningar ändras från 15 september t i l l 
15 oktober. Förändringen föreslås gälla från och med nästa år. 
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• Ändrade regler vid för sent inkomna kompletteringar t i l l ansökan 
• Större möjligheter för andra organisationer/sammanslutningar än föreningar att söka 

bidrag. 
• Slopat krav på att verksamheten ska bedrivas regelbundet. 

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

Handikappföreningarna har framfört önskemål om att senarelägga ansökningstillfället ti l l den 
15 oktober. Som skäl för detta har man angett att alla föreningar inte har sin budget klar i 
september samt att det innebär en förenkling att ha samma ansökningsdag ti l l kommunen som 
til l länet. 

Kontoret kan inte se att skilda ansökningstillfällen för de olika bidragstyperna skulle innebära 
något avsevärt merarbete för kontoret eller nämnden och föreslår därför att en sådan 
förändring genomförs från och med nästkommande år. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till 
föreningar (reviderade 2013-xx-xx) 

Generella förutsättningar 

Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO), 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. 

1. Föreningen 1 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. 

A. [Föreningen ska ha verksamhet regelbundet. | 

5. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden. 

6. Föreningens verksamhet ska bygga på principen om alla människors lika värde. 
Diskiiminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma i verksamheten. 

7. Föreningen och den verksamhet man söker bidrag för ska i huvudsak rikta sig t i l l invånare i 
åldern 21-64 år i Uppsala kommun eller bedriva verksamhet för ändamål som på annat sätt 
kan anses falla under NHO:s ansvarsområde. 

8. 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. 

9. Föreningen ska ha beredskap för att löpande föra en dialog med H V K och NHO om den 
verksamhet man fått bidrag för. 

10. Bidrag ges i enlighet med av NHO fastställda mål och styrdokument. 

11. Ekonomiskt stöd ges inte t i l l kapitaltjänstkostnader. Med detta menas att bidrag inte utgår t i l l 
kapitalhöjande insatser såsom exempelvis renovering eller ombyggnad av fastighet. 

1 Med förening avses i dessa riktlinjer även exempelvis organisation eller stiftelse av idéburen karaktär 
(jämför punkt 3) 
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12. Föreningen kan inte få bidrag från NHO 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. 

14. Förening som beviljats bidrag måste meddela kontoret om verksamheten man är beviljad 
bidrag för ändras i förhållande t i l l ansökan avseende volym eller verksamhetsform. Om 
föreningen inte meddelar kontoret sådana förändringar har nämnden rätt att avbryta 
utbetalning av beviljat bidrag. 

15. Har föreningen genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag 
felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp kan NHO besluta om att återbetalning 
ska ske av felaktigt utbetalt bidrag. 

16. Utbetalning av bidrag görs av H V K . Bidrag upp t i l l 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. 

Förutsättningar för bidrag till sociala föreningar 

Föreningar och organisationer kan söka bidrag från NHO om de uppfyller kraven i de 
generella förutsättningarna samt följande fömtsättningar: 

1. Den verksamhet som föreningen söker bidrag för ska ha som främsta syfte att stödja 
människor som är i behov av samhällets stöd. 

2. Bidrag kan beviljas för verksamhet i Uppsala kommun. Bidrag kan även ges t i l l 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. 

3. Ansökan om bidrag ska göras på ansökningsblankett som skickas in i två exemplar t i l l NHO. 
Ansökan kan kompletteras muntligt t i l l kontorets handläggare. 

4. Ansökan om bidrag sker en gång per år (jsista ansökningsdag 31 majj)2. |Bidrag kan även ges _ , - \ Kommentar [DK3]: Datum andråt 

löpande ti l l nystartad förening efter särskild prövning av NHO. [ _ - - \ Kommentar [DK4]: Punkt ändrad. 

5. 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, rådgivningsverksamhet, joursamtal etc). 

6. I ansökan ska föreningen ange om man har andra bidrag och/eller subventioner för 
verksamheten. 

7. Ansökan kan göras för bidrag under ett eller tre år. I ansökan måste föreningen förbinda sig 
att vid nästa ansökningstillfälle lämna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, där 
kostnader och intäkter för den del av verksamheten som omfattas av bidraget framgår, samt 

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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revisionsberättelse. 

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

9. H V K 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 ti l l H V K inom tre veckor efter sista 

10. När ansökningarna har kommit in och kontrollerats av H V K behandlas ansökningarna och 
förslag på fördelning av bidrag i ett förstärkt arbetsutskott med representanter från samtliga 
politiska partier i nämnden och tjänstemän från H V K . 

11. Beslut om fördelning av bidrag fattas av NHO. 

12. Bidrag beviljas för ett eller tre år. För att bidrag ska beviljas för tre år ska förenmgen kunna 
uppvisa en stabil ekonomisk situation. Föreningen ska även beskriva hur de ska kunna 
bedriva verksamhet i samma omfattning under de kommande åren. 

13. När treårsbidrag beviljats ska föreningen varje år lämna in verksamhetsberättelse, resultat-
och balansräkning samt revisionsberättelse enligt punkt 6. 

14. Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen av kontoret utifrån inlämnad redogörelse enligt 
punkt 7. Uppföljning kan även initieras av kontoret vid annat tillfälle genom exempelvis på 
platsuppföljning. 

Kommentar [DK5]: Punkt ändrad. 



Förutsättningar för bidrag till handikappföreningar 

Föreningar och organisationer kan söka bidrag från NHO om de uppfyller kraven i de 
generella förutsättningarna samt följande förutsättningar: 

1. Bidragsberättigad förening är en handikappförening som bedriver verksamhet i Uppsala 
kommun och som är ansluten t i l l riksorganisation som godkänts av socialstyrelsen. 
Bidragsberättigad är även samarbetsorgan i Uppsala kommun, exempelvis HSO. Bidrag kan 
även ges t i l l lokalförening som efter särskild prövning och beslut av NHO godkänts som 
bidragsberättigad. 

2. Bidrag kan beviljas för verksamliet i Uppsala kommun. Bidrag kan även ges t i l l förening som 
bedriver verksamhet i annan kommun men där personer som är bosatta i Uppsala kommun 
deltar i verksamheten. I det senare fallet ges bara bidrag för de personer som är bosatta i 
Uppsala kommun. 

3. Bidrag kan ges i form av 
- Normerat bidrag 
- Verksamhetsbidrag 
- Utvecklingsbidrag 

3a. Det normerade bidraget ges i form av ett grundbidrag och ett bidrag per medlem (bosatta i 
Uppsala kommun). Beloppet för grundbidrag och bidrag per medlem fastställs av NHO varje år 
innan ansökningstillfället och utgörs av 6,5 % av det totala handikappbidraget. 

3b. Verksamhetsbidrag kan ges för föreningens löpande verksamhet, lokaler och anställda. I 
ansökan ska framgå vilka verksamheter föreningen söker bidrag för ex. intressepolitik, 
aktiviteter, information, lokaler mm. Bidrag ti l l anställda beviljas endast om det finns ett 
behov av detta för den verksamhet man söker bidrag för. 

3c. Utvecklingsbidrag kan ges för utvecklingsprojekt som inte strider mot de generella 
förutsättningarna och förutsättningarna för bidrag t i l l handikappföreningar. 

4. Ansökan om bidrag ska göras på ansökningsblankett som skickas in i två exemplar t i l l NHO. 
Ansökan kan kompletteras muntligt t i l l kontorets handläggare. 

5. Ansökan om bidrag sker en gång per år (sista ansökningsdag 15 september3). 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, rådgivningsverksamhet, joursamtal etc). 

6. I ansökan ska föreningen ange om man har andra bidrag och/eller subventioner för 
verksamheten. 

7. Ansökan kan göras för bidrag under ett eller tre år. I ansökan måste föreningen förbinda sig att 
vid nästa ansökningstillfälle lämna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, där 
kostnader och intäkter för den del av verksamheten som omfattas av bidraget framgår, samt 

3 Gäller för ansökan inför verksamhetsåret 2014. För ansökan inför verksamhetsåret 2015 och därefter är sista 
ansökningsdag 15 oktober. 
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revisionsberättelse. 

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

9. H V K kontrollerar att ansökningshandlingarna är kompletta och meddelat' berörda föreningar 
inom en vecka efter sista ansökningsdag om inlämnad ansökan måste kompletteras. Om 
samtliga begärda kompletteringar inte lämnats in ti l l H V K inom tre veckor efter sista 
ansökningsdag utgår [reducerat eller inget bidrag t i l l föreningen.] 

10. När ansökningarna har kommit in och kontrollerats av H V K behandlas ansökningarna och 
förslag på fördelning av bidrag i ett förstärkt arbetsutskott med representanter från samtliga 
politiska partier i nämnden och tjänstemän från HVK. 

11. Beslut om fördelning av bidrag fattas av NHO. 

12. 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 även beskriva hur de ska kunna bedriva 
verksamhet i samma omfattning under de kommande åren. 

13. När treärsbidrag beviljats ska föreningen varje år lämna in verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt revisionsberättelse enligt punkt 7. 

14. Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen av kontoret utifrån inlämnad redogörelse enligt 
punkt 8. Uppföljning kan även initieras av kontoret vid annat tillfälle genom exempelvis på 
platsuppföljning. 
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Förutsättningar för samverkansbidrag 
Bidragsgivningens syfte är att pröva nya verksamheter eller att utveckla nya metoder i redan 
etablerade verksamheter, inspirera ti l l förnyelse och utveckling i offentliga insatser samt 
utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga insatser. 

Bidragens syfte är att stödja sådan verksamhet som förstärker och/eller kompletterar den 
verksamhet som kommunen bedriver/finansierar. Det är av vikt att projektets ledning har god 
kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område. 

Föreningar och organisationer är berättigade att söka bidrag t i l l samverkansprojekt från NHO 
om de uppfyller kraven i de generella förutsättningarna samt följande kriterier: 

1. Medlen kan sökas av ideell organisation som verkar inom NHO:s ansvarsområde. 

2. Med samverkan avses att NHO och utomstående aktör/organisation är varsin part i ett projekt 
och/eller verksamhetsutveckling. 

3. Samverkan är inte att NHO finansierar en organisations verksamhet. Medlen ska heller inte 
ses som ett komplement t i l l NHO:s övriga föreningsbidrag. 

4. Bidrag kan sökas för utveckling av befintlig verksamhet som idag drivs av kommunal eller 
extern producent med medel från NHO. 

5. En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att projektet har en förebyggande prägel och 
bidrar t i l l utveckling av verksamhet. 

6. Initiativ om samverkan är ömsesidigt. NHO kan vända sig med förfrågan t i l l en organisation 
eller att organisationen vänder sig ti l l NHO. 

7. Verksamhet som bidrag söks för ska beskrivas i projektplan och budget. I projektplan ska 
även finnas med hur uppföljning och utvärdering ska ske samt hur projektet är tänkt att 
avslutas alternativt drivas vidare efter projekt-/bidragstiden. 

8. Projektbidrag är alltid tidsbegränsat och kan beviljas för högst två år. Om särskilda skäl finns 
kan förlängning ske, dock högst ytterligare ett år. 

9. Ansökan om bidrag ska göras på ansökningsblankett som skickas in t i l l NHO. 

10. Ansökningar beslutas av NHO två gånger per år, februari och oktober. Detta innebär att 
ansökan ska vara inlämnad senast sex veckor innan respektive nämndsammanträde. 

11. Frekvens för uppföljning anges i NHO:s beslut beroende av projektets längd och bidragets 
storlek. 


