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Översyn omsorgsnämndens bidrag till 
sociala föreningar 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att bidraget till de sociala föreningarna övergår till omsorgsnämndens bidrag till 
ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.  

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beslutar årligen om fördelningen av föreningsbidrag, inom ramen 
för de medel som fastställts i mål och budget. Omsorgsnämnden ansvarar för att 
fördela bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning samt till sociala föreningar inom verksamhetsområdena stöd 
och service för funktionsnedsatta och socialpsykiatri. 

För att skapa en tydlighet kring vilka föreningar som kan få stöd från omsorgsnämnden 
föreslås nämnden renodla inriktningen på sitt föreningsstöd till att enbart omfatta 
bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 
Utifrån att målgruppen för de föreningar som kan få bidrag som 
funktionshinderförening utvidgas och nu även inbegriper de sociala föreningarna som 
har koppling till omsorgsnämndens ansvarsområde förselås omsorgsnämnden besluta 
om att bidraget till sociala föreningar upphör. Bidraget föreslås istället ingå i 
omsorgsnämndens bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning. Föreslaget innebär att nämndens budget för föreningsbidragen 
till sociala föreningar omfattande 1 152 000 kr kommer att gå över till nämndens 
budget för ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeten för föreningsbidrag för de sociala föreningarna omfattande 1 152 000 kr 
föreslås flytta över till budget ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning. 
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Konsekvenser för jämställdhet 

Förslaget har inga konsekvenser för jämställdhet. 

Konsekvenser för tillgänglighet 

Förslaget kan ha betydelse för tillgängligheten då det genom en renodling av 
nämndens bidrag bidrar till en tydlighet för civilsamhället vilka bidrag de kan ansöka 
om från omsorgsnämnden. 

Konsekvenser för barnperspektivet 

Förslaget har inga konsekvenser för barnperspektivet. 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund 
Förvaltningsdirektör 
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Översyn omsorgsnämndens bidrag till sociala 
föreningar 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden beslutar årligen om fördelningen av föreningsbidrag, inom ramen 
för de medel som fastställts i mål och budget. Omsorgsnämnden ansvarar för att 
fördela bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning samt till sociala föreningar inom verksamhetsområdena stöd 
och service för funktionsnedsatta och socialpsykiatri. 

Nuvarande riktlinjer avseende bidrag till de sociala föreningarna reviderades 2015-06-
10 (OSN-2015-0221.15). Då gjordes endast redaktionella ändringar i samband med att 
nämnden för hälsa och omsorg upphörde den 1 januari 2015. Omsorgsnämnden 
reviderade riktlinjer för bidrag till handikappföreningar 2017-09-27. Syftet med denna 
revidering var att skapa en tydligare koppling till nämndens ansvarsområde samt 
nämndens styrdokument. 

År 2017 genomfördes en utredning avseende samordning mellan nämnders olika 
system för föreningsbidrag och samverkan mellan kommun och föreningsliv (KSN-
2017-0033). Utredningen syfte var att ge förslag till förbättringar utifrån organisatorisk, 
ekonomisk och funktionell aspekt. Utredningen konstaterade att det finns olika 
bidragsbenämningar inom kommunen och att antalet bör begränsas. Utifrån resultatet 
av utredningen fick kommunledningskontoret uppdraget att ta fram gemensamma 
grundläggande principer för bidrag. 

Uppsala kommun är med i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt Bokning 
och Bidrag. Syftet med projektet är att upphandla ett ramavtal avseende boknings- 
och bidragslösningar. Genom tjänsten ska föreningar och privatpersoner kunna hitta 
lediga lokaler och boka, betala och söka bidrag. Kommande IT-lösning för 
bidragshantering fordrar en genomlysning av omsorgsnämndens bidragshantering. 
Det pågår en kommungemensam översyn med att ta fram gemensamma 
grundläggande principer för bidrag samt en enhetlig terminologi. Syftet med detta 
arbete är att underlätta för föreningarna i kontakten och samverkan med Uppsala 
kommun. 

Ärendet 
Både socialnämnden och omsorgsnämnden ger verksamhetsbidrag till föreningar som 
bedriver social verksamhet för personer under 65 år, vilket ibland skapat en otydlighet 
gentemot föreningslivet.   

Omsorgsförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Översyn riktlinjer  2019-09-05 OSN-2019-0486 
  
Handläggare:  Version/DokumentID: 
Ulrika Jansson  
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Socialnämnden beviljar bidrag för verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, 
våld i nära relationer, bostadssociala frågor, ensamkommande flyktingbarn, socialjour 
och missbruk. Föreningens verksamhet ska vända sig till grupper och individer som på 
grund av sin sociala situation har behov av stöd och hjälp. Föreningen ska verka för 
något av följande: minska förtryck och våld i samhället, öka engagemanget i sociala 
frågor, påverka olika grupper att bli integrerade och accepterade i samhället alternativt 
verkar för en förbättrad folkhälsa. 

Omsorgsnämnden ger bidrag inom verksamhetsområdena stöd och service för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Den verksamhet som föreningen söker bidrag 
för ska ha som främsta syfte att stödja människor som är i behov av samhällets stöd. 
Det kan till exempel vara att driva träffpunkt, fritidsaktiviteter, utbildning och 
information, rådgivningsverksamhet och joursamtal. 

För år 2019 får följande föreningar bidrag som social förening från omsorgsnämnden: 
Föreningen Fyrisgården, Träffpunkternas intresseförening i Uppsala, Snidar, 
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Föreningen Verkstan RSMH, Club Lindormen 
RSMH, Föreningen Hjärnkoll, Frälsningsarméns sociala verksamhet Brobygget samt 
SPES Uppsala krets.  

Föreningarna har bland annat sökt och beviljas bidrag för följande 
verksamhetsområden: delfinansiering av en verksamhetsledare för brukarrevisioner, 
kvälls- och helgverksamhet för personer med funktionsnedsättning, 
informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, 
för träffpunktsverksamhet, stöd till efterlevnadsstöd och suicidprevention, stöd till 
socialt företag samt stöd för att samordna brukarinflytande på träffpunkterna. Totalt 
betalar omsorgsnämnden ut 1 152 000 kr i bidrag för sociala föreningar 

Tidigare hanterades bidraget till de sociala föreningarna av en och samma nämnd, 
nämnden för hälsa och omsorg.  I samband med ny nämndorganisation gjordes endast 
en redaktionell ändring av riktlinjerna för omsorgsnämnden bidrag. Utifrån att 
riktlinjerna för handikappbidrag nu reviderats och ersatts med bidrag till ideella 
organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning, som även 
inbegriper de sociala föreningarna, finns ett behov av att förtydliga omsorgsnämndens 
bidragshantering. 

Vissa föreningar får dessutom idag både ett bidrag som social förening och som 
funktionshinderförening för delvis samma verksamhet.  Även utifrån detta finns ett 
behov av att förtydliga för föreningslivet vilka bidrag och målgrupper som kan få bidrag 
från omsorgsnämnden. 

För att skapa en tydlighet kring vilka föreningar som kan få stöd från omsorgsnämnden 
föreslås nämnden renodla inriktningen på sitt föreningsstöd till att enbart omfatta 
bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 
Utifrån att målgruppen för de föreningar som kan få bidrag som 
funktionshinderförening utvidgas och nu även inbegriper de sociala föreningarna som 
har koppling till omsorgsnämndens ansvarsområde förselås omsorgsnämnden besluta 
om att bidraget till sociala föreningar upphör. Bidraget föreslås istället ingå i 
omsorgsnämndens bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning. Föreslaget innebär att nämndens budget för föreningsbidragen 
till sociala föreningar omfattande 1 152 000 kr kommer att gå över till nämndens 
budget för ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 
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Dialog omsorgsnämndens sociala föreningar 

Uppsala kommuns samverkan med föreningslivet regleras i den lokala 
överenskommelsen (LÖK). Enligt LÖK ska riktlinjer för föreningsbidrag utformas i 
dialog med föreningslivet. 

Dialog har skett med berörda föreningar genom en dialogträff den 20 augusti där syftet 
var att diskutera kring förändringar av föreningsbidraget. Följande föreningar deltog 
vid dialogträffen RSMH Club Lindormen, OCD förbundet, Föreningen Hjärnkoll, 
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län. 

Vid dialogmötet lämnades följande kommentarer:  

Begreppet stöd till funktionshinderföreningar känns exkluderande för de föreningar 
som inte identifierar sig som en funktionshinderförening. Diskussion förs kring att det 
är bättre att nämna bidraget vid sitt fulla namn dvs. bidrag till ideella organisationer 
som arbetar för personer med funktionsnedsättning. De föreningar som idag ansöker 
om både stöd till social förening och stöd till funktionshinderförening framför att det 
skulle underlätta för dem att inte behöva hantera två ansökningsprocesser. Vid 
dialogmötet framförs synpunkter kring budget för omsorgsnämndens föreningsbidrag, 
föreningar som deltar framför att de tycker att det satsas för lite på civilsamhället.  Att 
budget varit oförändrad i flera år innebär i praktiken att föreningarna får minskat stöd 
då de hanterar löneuppräkningarna varje år. Föreningar som deltar framför att de inte 
har några större invändningar mot förändringen att slå ihop nämndens bidrag till ett 
bidrag om det inte innebär förändringar avseende det bidrag som de erhåller. 

Översyn har också kommunicerats skriftligt via e-post till samtliga sociala föreningar 
som uppbär stöd av omsorgsnämnden. Via e-post har återkoppling inkommit från 
Brukarrevisionsbyrå i Uppsala län samt SPES Uppsala län, de har inte lämnat några 
ytterligare kommentarer kring förslag till förändring. 
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