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Ärendet 
Nämnden för hälsa och omsorg (vid denna tid benämnd nämnden för vuxna med 
funktionshinder) antog år 2011 riktlinjer för bidrag till föreningar. De antagna riktlinjerna 
reviderades år 2012 och 2013 av nämnden. 
 
I och med att nämnden för hälsa och omsorg upphörde den 1 januari 2015 uppstod behov av 
en ytterligare revidering av riktlinjerna för att överensstämma med den nyinrättade 
omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer 
med, i huvudsak, redaktionella ändringar jämfört med de tidigare gällande riktlinjerna för 
nämnden för hälsa och omsorg.  
 
Riktlinjerna har delats upp i avsnitt med avsikten att bli mer lättförståeliga och tydliga 
gentemot föreningarna. I förslaget har även bidragsformen samverkansbidrag tagits bort, då 
bidrag enligt denna bidragsform inte utgått på flera och heller inte finns/funnits budgeterat i 
nämnden budget. 
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Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala 
föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)  
 
Relationen mellan omsorgsnämnden (OSN), omsorgsförvaltningen (OMF) 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.  
 

Föreningens uppbyggnad  
 

1. Föreningen1 ska ha antagna stadgar och vara uppbyggd och fungera efter demokratiska 
principer. Styrelsen ska ha valts på ett demokratiskt sätt.  

 
2. Föreningen ska inte vara vinstdrivande utan vara av idéburen karaktär, exempelvis ideell 

förening eller stiftelse.  

3. Föreningen ska ha verksamhet regelbundet.  

4. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.  

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

6. 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.  

Bidragsgivningens intentioner 

7. Den verksamhet som föreningen söker bidrag för ska ha som främsta syfte att stödja 
människor som är i behov av samhällets stöd. Föreningen kan inte få bidrag från OSN för 
de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare. Föreningen och 
den verksamhet man söker bidrag för ska i huvudsak rikta sig till 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. Bidrag kan beviljas för verksamhet i Uppsala kommun. Bidrag kan även ges till 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. 

9. Bidrag ges i enlighet med av OSN fastställda mål och styrdokument.  

10. Ekonomiskt stöd ges inte till kapitaltjänstkostnader. Med detta menas att bidrag inte utgår 
till kapitalhöjande insatser såsom exempelvis renovering eller ombyggnad av fastighet.  

1 Med förening avses i dessa riktlinjer även exempelvis organisation eller stiftelse av idéburen karaktär och 
registrerat trossamfund (jämför punkt 2). 
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11. Bidrag ges inte retroaktivt utan beviljas endast för nästkommande ett- eller treårsperiod.  
 

Ansökan 
 

12. Ansökan om bidrag ska göras på ansökningsblankett som skickas in i två exemplar till 
OSN. Ansökan kan kompletteras muntligt till förvaltningens handläggare.  

13. Ansökan om bidrag sker en gång per år (sista ansökningsdag 31 maj). Bidrag kan även ges 
löpande till nystartad förening efter särskild prövning av OSN.  

 
14. 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.).  

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

16. 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 revisionsberättelse.  

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

 
Handläggning och beslut 

 
18. OMF 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 till OMF inom tre 
veckor efter sista ansökningsdag utgår reducerat eller inget bidrag till föreningen.  

 
19. När ansökningarna har kommit in och kontrollerats av OMF behandlas ansökningarna och 

förslag på fördelning av bidrag i ett förstärkt arbetsutskott med representanter från 
samtliga politiska partier i nämnden och tjänstemän från OMF.  

20. Beslut om fördelning av bidrag fattas av OSN och 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.  

21. När treårsbidrag beviljats ska föreningen varje år lämna in verksamhetsberättelse, resultat- 
och balansräkning samt revisionsberättelse enligt punkt 16.  
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Uppföljning och utbetalning av bidrag 
 

22. Utbetalning av bidrag görs av OMF. 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.  

 
23. Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen av förvaltningen utifrån inlämnad 

redogörelse enligt punkt 7. Uppföljning kan även initieras av förvaltningen vid annat 
tillfälle genom exempelvis på platsuppföljning. 

 
24. Föreningen ska ha beredskap för att löpande föra en dialog med OMF och OSN om den 

verksamhet man fått bidrag för.  

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

26. Har föreningen genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag 
felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp kan OSN besluta om att 
återbetalning ska ske av felaktigt utbetalt bidrag.  
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Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till 
handikappföreningar (reviderade 2015-xx-xx)  
 
Relationen mellan omsorgsnämnden (OSN), omsorgsförvaltningen (OMF) 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.  
 

Föreningens uppbyggnad 
 

1. Bidragsberättigad förening är en handikappförening som bedriver verksamhet i Uppsala 
kommun och som är ansluten till riksorganisation som godkänts av socialstyrelsen. 
Bidragsberättigad är även samarbetsorgan i Uppsala kommun, exempelvis HSO. Bidrag 
kan även ges till lokalförening som efter särskild prövning och beslut av OSN godkänts 
som bidragsberättigad. Föreningen och den verksamhet man söker bidrag för ska i 
huvudsak rikta sig till 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. 

2. Föreningen1 ska ha antagna stadgar och vara uppbyggd och fungera efter demokratiska 
principer. Styrelsen ska ha valts på ett demokratiskt sätt.  

 
3. Föreningen ska inte vara vinstdrivande utan vara av idéburen karaktär, exempelvis ideell 

förening eller stiftelse.  

4. Föreningen ska ha verksamhet regelbundet.  

5. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.  

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

7. 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.  

Bidragsgivningens intentioner 

8. Föreningen kan inte få bidrag från OSN för de delar av verksamheten som täcks av bidrag 
från annan bidragsgivare.  

9. Bidrag kan beviljas för verksamhet i Uppsala kommun. Bidrag kan även ges till 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.  

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

1 Med förening avses i dessa riktlinjer även exempelvis organisation eller stiftelse av idéburen karaktär och 
registrerat trossamfund (jämför punkt 2). 
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11. Ekonomiskt stöd ges inte till kapitaltjänstkostnader. Med detta menas att bidrag inte utgår 
till kapitalhöjande insatser såsom exempelvis renovering eller ombyggnad av fastighet.  

12. Bidrag ges inte retroaktivt utan beviljas endast för nästkommande ett- eller treårsperiod.  
 

13. Bidrag kan ges i form av 
 – Normerat bidrag  
– Verksamhetsbidrag  
– Utvecklingsbidrag  
 
13 a. 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 och utgörs utgör av 6,5 % av det totala handikappbidraget.  
 
13b. 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.  
 
13c. Utvecklingsbidrag kan ges för utvecklingsprojekt som inte strider mot de generella 
förutsättningarna och förutsättningarna för bidrag till handikappföreningar.  

 
Ansökan 
 
14. Ansökan om bidrag ska göras på ansökningsblankett som skickas in i två exemplar till 

OSN. Ansökan kan kompletteras muntligt till förvaltningens handläggare.  

15. Ansökan om bidrag sker en gång per år (sista ansökningsdag 15 oktober). 

16. 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 etc.).  

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

18. 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 revisionsberättelse.  
 

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

20. OMF 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 till OMF inom tre 
veckor efter sista ansökningsdag utgår reducerat eller inget bidrag till föreningen.  

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

22. Beslut om fördelning av bidrag fattas av OSN.  

23. 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.  

 
24. När treårsbidrag beviljats ska föreningen varje år lämna in verksamhetsberättelse, resultat- 

och balansräkning samt revisionsberättelse enligt punkt 18.  
 

Uppföljning och utbetalning av bidrag 
 

25. Utbetalning av bidrag görs av OMF. 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.  

 
26. Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen av förvaltningen utifrån inlämnad 
redogörelse enligt punkt 8. Uppföljning kan även initieras av förvaltningen vid annat tillfälle 
genom exempelvis på platsuppföljning. 

 
27. Föreningen ska ha beredskap för att löpande föra en dialog med OMF och OSN om den 
verksamhet man fått bidrag för.  

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

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