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Riktlinjer för fördelning av verksamhetsstöd till föreningar och 
organisationer som vänder sig till äldre och funktionshindrade. 
 
Bakgrund 
I Helsingborgs stad kan  vård- och omsorgsnämnden bevilja bidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete för äldre och/eller funktionshindrade i 
enlighet med inriktningen i Socialtjänstlagen (SOL) och/eller lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade ( LSS ). 
 
Syfte 
Bidrag kan utgå som verksamhetsbidrag, startbidrag och som kompletterande 
verksamhetsstöd.  
Syftet är att uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för ett brett utbud, där nya idéer och 
initiativ kan prövas. 
Samverkan mellan organisationer, mellan organisationer och kommunal verksamhet,  liksom 
nätverksarbete uppmuntras. 
 
Krav på verksamheten 
För att erhålla verksamhetsstöd ska verksamheten:  
- bedriva icke vinstdrivande verksamhet som kompletterar stadens egna insatser för 

målgrupperna 
- ha verksamhet i Helsingborg 
- rikta aktiviteter även till andra än egna medlemmar 
- vara registrerad hos skattemyndigheten och ha av medlemmarna valda revisorer 
- ha social och förebyggande inriktning 
- vara uppbyggd  och fungera enligt demokratisk grundsyn, ha värderingar samt målsatt 

verksamhet enligt gällande lagar 
- vara ideell förening, men kan även vara stiftelser och ekonomiska föreningar 
 
Prioriterad verksamhet 
- verksamhet som organiserar och aktiverar äldre och/eller funktionshindrade som av olika 

anledningar behöver ett särskilt stöd för att klara ett självständigt och värdigt liv ex. 
utveckla nya träffpunkter/mötesplatser 

- verksamhet som främjar social gemenskap, samt är kultur- och åldersöverbryggande  
- bedriver utåtriktad verksamhet alt. samverkar med andra aktörer 
 
Verksamhetsbidrag 
- Verksamhetsbidraget är ett stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet 

som förstärker och kompletterar stadens egen verksamhet:  
- Verksamhetsbidraget avser stöd till verksamheten och kan omfatta stöd till driftskostnader 

och hyreskostnader. 
- Verksamhetsbidraget beviljas för ett år i taget.   
 
 
 
 



 
 
Startbidrag  
- Startbidraget avser att vara ett stöd till projekt i enlighet med de prioriteringar som angetts 

ovan.  
- Startbidrag kan sökas under hela året.  
- Om organisationer ingår egna ekonomiska avtal som sträcker sig utöver de tidsramar som 

anges i förutsättningarna kan detta inte åberopas som skäl för fortsatt bidrag. 
 
 
Kompletterande verksamhetsstöd 
-    Kompletterande verksamhetsstöd kan utges om syfte och övriga villkor enligt riktlinjerna  

är uppfyllda.  
- Kompletterande verksamhetsstöd kan avse verksamheter som bidrar till att pröva och 

utveckla nya metoder och idéer inom verksamhet för målgrupperna 
- Kompletterande verksamhetsstöd kan sökas under hela året.  
 
 
Ansökan 
Verksamheterna ska: 
- ansöka om medel  på fastställd blankett senast 31 augusti  (2007 senast 30 september) för 

kommande verksamhetsår 
- i ansökan ange tydliga mål och inriktning för verksamheten enligt gällande stadgar 
- ange från vilka instanser man sökt bidrag, så att förvaltningen kan samordna 

bidragsgivningen med andra 
- i samband med ansökan inlämna verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år 

samt gällande stadgar. 
- framlägga budget  både för innevarande och sökande år, med redovisning av 

verksamhetens omfattning och inriktning 
- startbidrag och kompletterande verksamhetsstöd kan sökas under hela året.  
- ansökan ska innehålla en arbetsplan som beskriver syfte, mål, förväntat resultat, samt en 

plan för utvärdering  och redovisning av hur ev. tidigare erhållet bidrag nyttjats 
 
Vård och omsorgsnämnden 
- har rätt att granska verksamhetens ekonomi och 
- kräva in uppgifter om verksamheten när som helst under löpande verksamhetsår 
 
Verksamhetsstödet kan återkrävas helt eller delvis om verksamheten avviker från riktlinjerna 
och inte utför den verksamhet som stödet avser. 
 
 
Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar om fördelning av verksamhetsbidrag för 

nästkommande verksamhetsår på nämndssammanträde i november varje år.  
- Ansökningar om startbidrag prövas löpande av vård- och omsorgsnämnden.  
- Ansökningar om kompletterande verksamhetsstöd prövas löpande. Förvaltningschefen 

beslutar i ärenden avseende belopp upp till ett halvt prisbasbelopp. Ärenden avseende 
belopp därutöver beslutas av vård- och omsorgsnämnden.   
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