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Omsorgsnämnden 

Bidrag för år 2016 till Föreningen FUB-gården 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att för år 2016 bevilja Föreningen FUB-gården 480 000 kronor, samt 

att ansökan för år 2017 kommer att behandlas under nästkommande år. 

Sammanfattning 
Föreningen FUB-gården ansöker om bidrag om 1 642 000 kronor för år 2016 samt bidrag för 
verksamhetsåret 2017. 

Föreningen FUB-gårdens verksamhet är av särskild betydelse för den aktuella målgruppen 
och kan ses som ett viktigt komplement till nämndens ordinarie verksamhet. Nämnden anser 
dock att åtgärder som underhåll och skötsel, renhållning och reparation, samt utbyte av 
lokaltillbehör inte faller inom bidragsgivningens huvudsyfte. Detsamma gäller även 
rådgivningsverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt omsorgsservice vid semestervistelse. 

Mot bakgrund av ovanstående har nämnden beslutat att bevilja bidrag för aktivitetsdagar, 
trädgårdsturer, träffpunkt öppen gård samt aktivitetsledning, däremot inte för övriga aktiviter 
som er förening sökt bidrag för. 

Ansökan om bidrag för år 2017 kommer att behandlas under nästkommande år. 

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. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut utgår från att nämnden år 2016 betalar ut totalt 1 213 500 kr 
kronor i bidrag till föreningar, vilket är samma summa som utbetalas i föreningsbidrag år 
2015. Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska åtaganden för nämnden efter år 2016. 

Jämställdhet 
Könsuppdelad statistik samlas in för samtliga föreningar som underlag för 
j äm ställdhets analys . 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
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