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Omsorgsnämnden 

Föreningen föreningsgården Ekolsnäs, ansökan om bidrag för 
handikappföreningar 2016 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att bevilja föreningsgården Ekolsnäs 172 000 kr i handikappbidrag för år 2016. 

Sammanfattning 
Föreningsgården Ekolsnäs har ansökt om 232 000 kr i handikappbidrag för verksamhetsåret 
2016. Av denna summa avser 60 000 kr kostnader för underhåll och nyinköp av verktyg och 
redskap, kostnader som inte faller inom bidragsgivningens huvudsyfte enligt nämndens 
riktlinjer för bidrag till handikappföreningar. Enligt nämndens riktlinjer kan bidrag inte ges 
till kapitaltjänstkostnader. 

Bidraget ges utifrån följande kriterier: 

• Medlemsverksamhetens omfattning baserat på föreningens verksamhetsberättelse 2014 
och verksamhetsplan 2016 

• Omfattning av intressepolitisk verksamhet, informationsarbete och samverkansarbete 
baserat på föreningens verksamhetsberättelse 2014 och verksamhetsplan 2016 

• Särskilda behov, t.ex. av personal, lokal etc. för bedrivande av föreningens 
medlemsverksamhet och intressepolitiska arbete 

• Större överskott (i form av eget kapital i relation till föreningens balansomslutning eller 
resultat 2014) kan medföra reducerat bidrag. 

Ärendet 
De formella kraven för nämndens handikappbidrag är nämndens riktlinjer för bidrag till 
handikappföreningar. Bidragsberättigad förening är lokalförening till riksorganisation som 
godkänts av socialstyrelsen. Bidrag kan även ges till samverkansorgan, exempelvis HSO. 
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Enligt nämndens riktlinjer för bidrag ska den normerade delen av handikappbidraget 
(grundbidrag och bidrag per medlem) motsvara 6,5 procent av handikappbidraget. Detta 
innebär att grundbidraget och bidraget per medlem 2016 är 1 700 kr (grundbidrag) respektive 
17 kr (bidrag per medlem), vilket är en sänkning mot föregående år. 

Det normerade bidraget ges till samtliga föreningar som söker bidrag och som uppfyller 
nämndens riktlinjer för bidrag till handikappföreningar. Syftet med det normerade bidraget är 
att ge förutsättningar för handikappföreningarnas årsmöten, styrelsemöten, medlemsmöten 
samt andra aktiviteter nödvändiga för föreningens demokratiska fortlevnad. De flesta 
handikappföreningar söker och beviljas även ett verksamhetsbidrag för finansiering/ 
delfinansiering av förenings medlemsaktiviteter och utåtriktade arbete, i form av exempelvis 
intressepolitik och samverkansarbete. 

Ekonomiska konsekvenser 
För år 2016 ges bidrag om totalt 2 852 308 kronor till handikappföreningar, vilket är samma 
bidragssumma som år 2015. Beslutet innebär inga ekonomiska åtaganden för nämnden efter 
år 2016, med undantag för bidraget till Prostatacancerföreningen som föreslås få sitt bidrag 
beviljat för tre år. 

Jämställdhet 
För vidare analys har könsuppdelad statistik av föreningarnas medlemmar, volontärer och 
anställda begärts in. 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
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