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Omsorgsnämnden 

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för 
personer med funktionsnedsättning 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta riktlinjer avseende 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 
handikappföreningar samt till sociala föreningar inom verksamhetsområdena stöd och service 
för funktionsnedsatta och socialpsykiatri.  
 
På uppdrag av omsorgsnämnden har förvaltningen sett över riktlinjerna och anpassat dessa till 
nämndens styrdokument. Den lokala överenskommelsen, mål och budget, omsorgnämndens 
verksamhetsplan samt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning bör 

utgöra grunden för vilka prioriteringar och bedömningar som ska göras för att uppnå målet 
med omsorgsnämndens samverkan samt ekonomiska stöd till organisationer inom ideella 
sektorn.  
 
Ärendet 
För att tydliggöra på vilka grunder nämnden beviljar föreningsbidrag och för att bidragen 
tydligare ska harmoniera med nämndens styrdokument, har förslag till nya riktlinjer arbetats 
fram. För att uppfylla åtaganden i LÖK:en har underlaget skickats på remiss till de föreningar 
som får bidrag av nämnden år 2017 samt till styrgruppen för LÖK. 
 
I förslaget framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation bedöms 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.  
• 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.  
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Förslaget har skickats på remiss till berörda föreningar. Remissvaren skulle inkommit senast 7 
september 2017. Av sammanlagt 39 remissinstanser har det till nämnden inkommit tre 
remissvar.  
 
Remissvaren föranleder vissa redaktionella ändringar, markerade i bilaga 1. Förändringarna 
avser årsmötesprotokoll och ansökan samt gällande treårsbidrag, där ett förtydligande gjorts 
utifrån regelverk i nuvarande riktlinjer.  
 
Utifrån förändringar föreslås omsorgsnämnden att anta förslaget till nya riktlinjer avseende 
bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär inga ökade kostnader för nämnden utan finansieras inom ramen för 
nämndens stöd till ideella organisationer.  
 
Konsekvenser för jämställdhet 
Förslaget har inte några konsekvenser för jämställdhet. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget har inte några konsekvenser för tillgänglighet. 
 
Konsekvenser för barnperspektivet 
Förslaget har inte några konsekvenser för barnperspektivet  
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
1. Omsorgsnämndens riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för 
personer med funktionsnedsättning  
 
 



BILAGA 1 

 OMSORGSNÄMNDEN  
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 

Omsorgsnämndens riktlinjer avseende bidrag till ideella 
organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning  
 
(reviderad 2017-MM-DD)  
  
 
Bakgrund 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället regleras i en gemensam 
överenskommelse som beslutades av kommunfullmäktige våren 2013. Den lokala 
överenskommelsen (LÖK) lyfter fram betydelsen av: 
• att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna  
• att synliggöra och stärka ideella organisationers självständighet och oberoende  
• att utveckla möjligheter för ideella organisationer att utgöra en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen  
• att ge den ideella sektorn en tydlig roll i kommunens samhällsplanering och demokratiska 
process.  
 
Allmänt 
Omsorgsnämnden har ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom 
nämndens ansvarsområde, dvs. till föreningar för personer med funktionsnedsättning. Dessa 
bidrag ska vara ett stöd till föreningar/organisationer som kompletterar nämndens egna 
verksamheter och som riktar sig till kommunens invånare. 
 
Omsorgsnämnden beslutar årligen om fördelningen av föreningsbidrag, inom ramen för de 
medel som fastställts i mål och budget. Omsorgsnämndens föreningsbidrag skall ses som ett 
medel att stimulera föreningar till aktiviteter som kompletterar omsorgsnämndens uppgifter 
och syften. 
 
Den lokala överenskommelsen, mål och budget, omsorgnämndens verksamhetsplan samt 
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning utgör grunden för vilka 
prioriteringar och bedömningar som ska göras för att uppnå målet med omsorgsnämndens 
samverkan samt ekonomiska stöd till organisationer inom ideella sektorn. 

 
 
Ansökan 
Ansökan sker en gång per år. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ned från 
Uppsala kommuns hemsida www.uppsala.se. Där finns information om, när och hur ansökan 
ska ske.  

http://www.uppsala.se/
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Ansökan ska innehålla: 
• Föreningens organisationsnummer. 
• Verksamhetsbeskrivning.  
• Beskrivning av målgrupp. 
• Beskrivning av arbetssätt. 
• Tidsram som ansökan avser. 
• Beskrivning av hur verksamheten ska följas upp och redovisas till nämnd. 
• Budget för den verksamhet föreningen söker bidrag för. 
• Om föreningen får andra bidrag/subventioner för verksamheten. 

Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar.  
• Årsmötesprotokoll som styrker firmateckningsrätt (namn ska uppges med 

personnummer). 
• Verksamhetsberättelse.  
• Ekonomisk redovisning (från föregående år). 
• Revisionsberättelse. 
• Verksamhetsplan (för nästkommande år). 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader. 
• Revisorintyg gällande medlemsantal. 

 
Ansökan kan göras för bidrag under ett eller tre år. Föreningen ska i ansökan genom särskild 
bilaga tydligt redogöra för i vilken utsträckning de aktiviteter man sökt bidrag för under 
föregående år har genomförts.  
 
För att en ansökan för tre år ska beviljas 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 
revisionsberättelse. För att beviljas bidrag för en treårsperiod, ska föreningen kunna uppvisa 
en stabil ekonomisk situation. Föreningen ska också beskriva hur de ska kunna bedriva 
verksamhet i samma omfattning under de kommande åren  
 
 
Komplett ansökan  
Ansökningsblanketten ska fyllas i fullständigt och korrekt och samtliga begärda handlingar 
ska bifogas ansökan. Ansökan ska undertecknas av firmatecknare. Om förvaltningen begär in 
uppgifter om komplettering av ansökan ska dessa ha inkommit inom 14 arbetsdagar, annars 
behandlas inte ansökan och det innebär att föreningen förlorar rätten att söka bidrag för det 
aktuella kalenderåret. 
 
 
Förutsättningar för att få ekonomiskt bidrag från omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får 
det stöd och den service de behöver. Föreningsbidrag från omsorgsnämnden kan ges till 
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föreningar med verksamhet som har en anknytning till omsorgsnämndens målgrupper. Bidrag 
ges i enlighet med av omsorgsnämndens fastställda mål och styrdokument.  
 
Föreningar kan inte få bidrag från omsorgsnämnden för de delar av verksamheten som täcks 
av bidrag från annan bidragsgivare.  Ekonomiskt stöd ges inte till kapitaltjänstkostnader. Med 
detta menas att bidrag inte utgår till kapitalhöjande insatser såsom exempelvis renovering 
eller ombyggnad av fastighet.  
 
Bidrag ges inte retroaktivt utan beviljas endast för nästkommande ett- eller treårsperiod.  
 
Föreningskrav 

• Föreningen ska ha antagna stadgar och vara uppbyggd och fungera efter demokratiska 
principer. Styrelsen ska ha valts på ett demokratiskt sätt.  

• Föreningen ska ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Uppsala kommun. 
• Föreningen ska inte vara vinstdrivande utan vara av idéburen karaktär, exempelvis 

ideell förening eller stiftelse.  
• Föreningen ska ha verksamhet regelbundet.  
• Föreningens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla 

kommunmedlemmar, om inte sakliga och av kommunen godtagbara skäl finns som 
hindrar detta.  

• Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.  
• Föreningens verksamhet ska bygga på principen om alla människors lika värde. 

Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma i verksamheten. 
• 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 till statlig myndighet.  

 
 
Bedömningskriterier 
Beslut om fördelning av bidrag fattas av omsorgsnämnden. Bidragen 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.  
• 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.  
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Bidragsformer 
Bidrag kan ges i form av 

• Normerat bidrag  
• Verksamhetsbidrag 
• Utvecklingsbidrag 

 
Det normerade bidraget ges i form av ett grundbidrag omfattande 1700 kr och ett bidrag per 
medlem omfattande 17 kr (bosatta i Uppsala kommun). Antalet medlemmar ska redovisas i 
ansökan. Både antalet medlemmar med funktionsnedsättning, medlemmar som är anhöriga 
samt stödmedlemmar ska redovisas. Till ansökan ska ett revisorsintyg bifogas som styrker 
uppgifterna. 
 
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 till anställda beviljas endast om det finns ett 
behov av detta för den verksamhet man söker bidrag för. 
 
Om bidraget ska användas för lönekostnad, ska föreningen vara registrerad hos skatteverket 
som arbetsgivare. Vid beslut om bidrag för personalkostnad förbinder sig föreningen att i 
efterhand om omsorgsförvaltningen begär det att skicka in sammanställning avseende 
arbetsgivardeklaration. 
 
Utvecklingsbidrag kan ges för utvecklingsprojekt som inte strider mot de generella 
förutsättningarna och förutsättningarna för bidrag till handikappföreningar. 
 

Utbetalning av beviljat bidrag 
Utbetalning av bidrag görs av omsorgsförvaltningen. 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. 
 

 
Kontinuitet och långsiktighet 
Omsorgsnämndens stöd ska utformas så att det underlättar kontinuitet och långsiktighet i 
organisationernas planering. Nytillkomna organisationer/verksamheter kan beviljas bidrag om 
nämnden har ett behov av verksamheten, organisationen uppfyller villkoren för bidrag enligt 
riktlinjerna och om utrymme finns inom ekonomisk ram. 
 
 
Uppföljning och kvalitetssäkring 
Föreningen ska redovisa hur man använder bidraget. Det ska inkomma uppgifter om föreningens 
ekonomi och en uppföljning av insatser/verksamhet som genomförts med erhållet bidrag. Vid 
prövning av en ansökan görs en uppföljning där hänsyn tas till hur föreningen har använt tidigare 
bidrag och vilket resultat som uppnåtts.  
 
Händelser som uppkommer under året och som medför avsteg från fastställd budget och 
verksamhetsbeskrivning ska rapporteras till förvaltningen. Förvaltningen ska i sådana lägen 
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skyndsamt utreda den uppkomna situationen och erbjuda stöd för att ta fram förslag till lämpliga 
åtgärder.  
 
Föreningen ska ha beredskap för att löpande föra en dialog med omsorgsförvaltningen och 
omsorgsnämnden om den verksamhet man fått bidrag för. 
 
 
 
Återbetalningsskyldighet  
Oriktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av beviljat bidrag innebär 
återbetalningsskyldighet för föreningen. Det kan även komma att påverka föreningens möjlighet 
till bidrag följande år. 
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