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Omsorgsnämnden 

Föreningsbidrag för år 2017 till Föreningen FUB-gården  

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  avslå Föreningen FUB-gårdens tilläggsansökan om föreningsbidrag för barn- och 

ungdomsverksamhet om 483 000 kronor för år 2017, då det inte finns ekonomiskt utrymme 
för ett utökat bidrag.  

  
 
Sammanfattning 
Föreningen FUB-gården ansökte i sin ursprungsansökan för tre år om föreningsbidrag om 1 702 
000 kronor för år 2017. Föreningen FUB-gårdens verksamhet är av särskild betydelse för den 
aktuella målgruppen och kan ses som ett viktigt komplement till nämndens ordinarie verksamhet. 
Föregående år beslutade nämnden att avslå ansökan om föreningsbidrag och att utreda 
möjligheterna att ingå partnerskap med Föreningen FUB-gården. Vidare beslutades att om inte 
avtal tecknades, skulle föreningsbidrag om 480 000 kronor betalas ut enligt förslag. Då 
utredningen om eventuellt partnerskap drog ut på tiden och ännu inte var klar till sommaren 
betalades 480 000 kronor ut i juli 2016. För år 2017 har ett partnerskap ingåtts och 480 000 kr 
betalas ut inom ramen för detta.  
 
Tilläggsansökan avser föreningsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet om 483 000 kronor för 
år 2017. I dagsläget har Föreningen FUB tillstånd för korttidsvistelse och är upphandlade utifrån: 
 

• Ledsagarservice enligt lagen om valfrihetssystem   
• Sportlovsläger, 12 barn, 1 läger/år enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, 
• Sommarlovsläger, 13 barn, 1 gång/år enligt LOU 
• Helgläger 8-15 år, 5 barn/helg, enligt LOU 
• Helgläger 14-21 år, 5 barn och ungdomar/helg, enligt LOU 
• Äventyrsvecka 15-25 år, 15 barn och ungdomar, enligt LOU 

 
Målgruppen för alla lägren är barn/ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd enligt 1§1 LSS. De delar av tilläggsansökan som avser dagaktiviteter 
under höstlov och öppna helgaktiviteter skulle kunna ses som ett komplement till nämndens 
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ordinarie verksamhet. Några ytterligare medel för verksamhetsbidrag har dock inte budgeterats för 
2017, varför det inte finns något utrymme för ett utökat bidrag.  
  
Sammantaget görs bedömningen att föreslå nämnden att inte bevilja föreningsbidrag enligt 
ursprungsansökan, eftersom partnerskap ska ingås. Vidare föreslås att nämnden avslår Föreningen 
FUB-gårdens tilläggsansökan om verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet om 
483 000 kronor för år 2017. 
 
Ärendet 
Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 
 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut utgår från att nämnden år 2017 betalar ut totalt 1 213 500 
kronor i bidrag till föreningar, vilket är samma summa som utbetalas i föreningsbidrag år 
2016. Utöver denna summa har 670 500 beviljats för Snidar där nämnden övertog ansvaret 
från arbetsmarknadsnämnden under 2015. Förslag till beslut innebär inga ekonomiska 
åtaganden för nämnden efter år 2017. 
Kostnaden kommer att rymmas inom nämndens budgetram.  

Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet.  

Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet.  

Barnperspektiv 
Ärendet har inte några konsekvenser ur ett barnperspektiv.  
 
 
Omsorgsförvaltningen  
 
 
Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör   
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