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1 Syfte och målgrupp
1.1

Syfte

Syftet med ekonomiskt stöd till idéburna organisationer som riktar sig mot äldre
och personer med funktionsnedsättning är att möjliggöra för socialt engagerade
organisationer att verka i Tyresöbornas intressen och som komplement till
nämndens verksamheter. Syftet med det ekonomiska stödet är också att inspirera
till förnyelse och utveckling.
Syftet med riktlinjen är att säkerställa att bidragshanteringen bedrivs effektivt och
rättssäkert.

1.2

Målgrupp

Föreningsstöd från äldre- och omsorgsnämnden kan beviljas idéburna
organisationer som kompletterar nämndens verksamheter. Ett frivilligt socialt
arbete ska utgöra grunden i arbetet. Verksamheten ska rikta sig till målgrupper
inom nämndens område och verksamhetens innehåll ska överensstämma med
nämndens mål.

2 Förutsättningar och kriterier för beviljande av
ekonomiskt stöd
Förutsättningar för beviljande av ekonomiskt stöd är att organisationens ansökan
är komplett och inlämnad i rätt tid.
Kontinuitet och långsiktighet
Nämndens stöd är utformat så att det underlättar kontinuitet och långsiktighet i
organisationernas planering. Nytillkomna föreningar och verksamheter kan
beviljas ekonomiskt stöd om nämnden ser ett behov av verksamheten, om
föreningen uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd enligt riktlinjerna och om
utrymme finns inom ekonomisk ram.

2.1

Grundläggande kriterier

De grundläggande kriterierna måste vara uppfyllda för att en organisation ska
beviljas ekonomiskt stöd.
- Föreningen ska vara verksam i Tyresö kommun och/eller ha en
verksamhet som riktar sig till kommunens medborgare.
- Föreningen ska ha en i demokratisk ordning vald styrelse och antagna
stadgar.
- Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt ett plus- eller bankgiro i
föreningens namn.
- Föreningen ska ha tillräckliga förutsättningar att genomföra den
verksamhet som den söker stöd för.
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2.2

Förening som beviljats stöd ska efter årsmöte lämna föregående års
bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt innevarande
års budget och verksamhetsplan till kommunen.
Föreningen ska medge kommunen rätt att ta del av dess handlingar.
Verksamhetens nytta för kommunens invånare inom
verksamhetsområdet/kompletterar nämndens verksamhet.
Utrymme inom ekonomisk ram.

Övriga kriterier för bedömning

Övriga kriterier gynnar organisationer vid bedömning av ekonomiskt stöd
- Förväntade effekter av verksamheten.
- Organisationens arbete med integrations- mångfalds- jämlikhetsdelaktighets- och jämställdhetsarbete.
- Nydanande komplement till nämndens verksamheter.
- Överensstämmelse med nämndens inriktning och mål.

2.3

Begränsningar

Ekonomiskt stöd beviljas inte
- Till verksamhet som tillhör annan kommunal förvaltnings ansvarsområde.
- I efterskott.
- Till verksamheter som strider mot demokratiska principer.
- Till intressepolitiskt eller fackligt arbete.

3 Ansökan
Ansökningsblankett kompletteras med följande handlingar efter föreningens
årsmöte.
- Verksamhetsberättelse
- Bokslut och revisionsberättelse
- Årsmötesprotokoll

4 Beslut och fördelning av ekonomiskt stöd
4.1

Beslut

Fördelning av det ekonomiska stödet är delegerat till förvaltningschef på
förvaltningen för liv och hälsa enligt nämndens delegationsordning.

4.2

Fördelning av ekonomiskt stöd

Vid fördelning av äldre- och omsorgsnämndens totala anslag för det ekonomiska
stödet sker prioritering utifrån aktuella bedömningskriterier och i enlighet med
nämndens policy för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer.
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4.3

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas en gång per år i förskott till föreningens post- eller
bankgirokonto.

5 Återkrav
Kommunen har rätt att hålla inne eller återkräva det ekonomiska stödet ifall
- En förening upphört med sin verksamhet
- Föreningen har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter i sin ansökan
eller redovisning.
- Föreningen inte inkommit med redovisning i enlighet med kommunen
riktlinjer.
- Föreningen inte genomför planerad verksamhet som legat till grund för
beslutet om ekonomiskt stöd, eller om verksamheten avsevärt ändrat
inriktning utan förvaltningens godkännande.

