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Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer för
2010
Ärendet
Landstinget har årligen beviljat bidrag till ideella organisationer. Syftet med
bidragen är att stödja och stimulera ideella organisationer som bedriver
frivilligt arbete som förstärker eller kompletterar hälso- och sjukvården.
I enlighet med riktlinjerna för bidrag till ideella organisationer
(HSN 0703-0240) har uppföljning gjorts för 2008 inklusive särskild
uppföljning av bidrag till hyra av bassäng och gymnastiklokaler (bil 10).
Bidragsärendet presenterades i Programberedning Kroniskt sjuka och de stora
folksjukdomarna den 26 november och samma dag informerades
Samverkansgruppen med pensionärs- och handikapporganisationerna.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

att

fördela 17 500 000 kronor, enligt förslag i bilaga 2 under förutsättning att
medel beviljas i 2010 års budget,

att

delegera till HSN-förvaltningen att fatta beslut om bidrag till Somaliska
Hälsoteamet (SHT),

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna fördelningen utgår från att anslaget för bidrag till ideella
organisationer är 14 500 000 kronor och 3 000 000 kronor för subvention av
hyra till bassäng och gymnastiklokal inklusive bikostnader.
Bilagor: 1. Gällande riktlinjer
2. Fördelningssammanställning 2010
3. Sammanställning av ansökningar Missbruk
4. Sammanställning av ansökningar Psykisk ohälsa
5. Sammanställning av ansökningar Våld mot kvinnor och barn
6. Sammanställning av ansökningar Långvaria funktionsnedsättningar
7. Sammanställning av ansökningar Kroniska sjukdomar
8. Sammanställning av ansökningar Sexuellt överförbara sjukdomar
9. Sammanställning av ansökningar Övriga
10. Enkätuppföljning bidrag för 2008
(Begränsad utsändning av bilagorna 3-9.)
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Vid beslut om fördelning av medel har de riktlinjer för bidrag till ideella
organisationer som Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) antog 2007-06-18
tillämpats. Enligt riktlinjerna skall särskild vikt läggas vid verksamhet som
stimulerar åtgärder som motverkar skillnader i hälsa mellan könen, eller riktar
sig till barn och ungdom.
Prioriterade grupper är:

Missbruk
Psykisk ohälsa
Våld mot kvinnor och barn
Långvariga funktionshinder
Kroniska sjukdomstillstånd

Det bör observeras att en organisations verksamhet kan inrymmas i fler än en
grupp, men organisationen finns endast på ett ställe i sammanställningen. I
likhet med tidigare år finns ansökningar från några föreningar vars verksamhetsinriktning inte tillhör någon av de fem prioriterade grupperna varför en
grupp Sexuellt överförbara sjukdomar och en Övrig-grupp har lagts till.
Beredningen av ansökningarna
En arbetsgrupp bestående av representanter från HSN-förvaltningen har berett
ansökningarna. Arbetsgruppen har gått igenom inkomna ansökningar och
analyserat t ex organisationernas syften, bokslut, budget, verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och verksamhetsplaner. Vid behov har gruppen
tagit in synpunkter från medicinsk expertis och/eller andra sakkunniga.
Många organisationer söker hos två och ett fåtal hos de tre av landstingets
bidragsgivande nämnder: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Landstingsstyrelsen,
för sin handikappolitiska verksamhet samt Kulturnämnden som ger bidrag till
handikapprörelsens ungdomsorganisationer. De tre förvaltningarna samarbetar
i arbetet med att bedöma ansökningar, men den slutliga beredningen sker var
för sig.
Flera organisationer söker också bidrag från Socialtjänst- och
arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm och samråd sker både vid beredning
av ansökningarna och vid uppföljning av hur bidragen använts. Kontakter tas
också med andra bidragsgivande kommuner i länet.
I det underlag som lämnas från förvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden
inför beslut, framgår vad landstingsstyrelsen och socialtjänstförvaltningen
(bilaga 2) beviljat i bidrag för innevarande år. Då Landstingsstyrelsen vanligtvis
fattar beslut i februari/mars samma år som bidraget betalas ut och Socialtjänst-
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och arbetsmarknadsförvaltningen i slutet av året innan bidraget betalas ut, är
det inte möjligt att redovisa varken landstingsstyrelsens eller Socialtjänst- och
arbetsmarknadsförvaltningens beslut för 2010 till Hälso- och sjukvårdsnämnden i detta ärende.
Utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och
handikapporganisationer i Stockholms län pågår, i syfte att effektivisera
administrationen samt förenkla ansökningsförfarandet för brukaren och göra
informationen om bidrag mer tillgänglig. Förvaltningen tar med sig resultatet
av enkätuppföljningen (bil 10) in i arbetet. Utredningen beräknas vara klar
våren 2010. Utredningen förväntas ge ökade möjligheter till genomlysning av
beslutshanteringen mellan landstinget och Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Ansökningarna
Ansökan har i år inkommit från 106 ideella organisationer som söker bidrag för
sammanlagt 38 232 549 kronor. 10 av organisationerna söker bidrag för första
gången från HSN.
Höjt bidrag har föreslagits 17 organisationer med sammanlagt 458 000 kronor.
Bifall föreslås till följande förstagångsökande organisationer (inklusive
organisationer som tidigare år beviljats bidrag men inte sökt de senaste två
åren):
- Eritrean War disabled Fighters Association – EWDFA med verksamhet att
underlätta för krigsskadade, torterade, handikappade,
- Döva, hörselskadade och språkstörda barn med familjer, DHB, för
merkostnader i samband med simskola m m,
- Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund, för att utveckla och sprida
fungerande modeller som bedrivs idag för överviktiga, fetma, inom FAR för
psykiskt sjuka, handikappade m fl,
- ILCO Stockholms län, för stomi- eller reservoaropererade, för information,
- Spädbarnsfonden, för familjer och anhöriga som förlorat ett barn (förening
som återkommit) för stöd och information, samt
- Stockholms Stadsmission – Ung förälder för metodanpassad
förlossningsförberedande utbildning till unga föräldrar. Utbildningskonceptet
inklusive ledare värvades av Stadsmissionen då Stiftelsen Kvinnoforum Xist
gick i konkurs hösten 2008 och Unga Föräldrar Xist drogs med. HSN stödde
utbildningen under flera år.
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Reservering föreslås av bidrag till Somaliska Hälsoteamet (SHT). Genom
landstinget får SHT statligt bidrag för sin verksamhet om HIV/STI. Det finns
oklarheter i den ekonomiska redovisningen som behöver klargöras.
Somaliska hälsoteamets hivpreventiva verksamhet har under 2009 ingått i en
större utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen. Denna behandlade inte
organisationernas ekonomi. Utvärderingen visade sammantaget att SHT når en
stor andel av en högt prioriterad men vanligtvis svårnådd målgrupp för
preventionsarbete och har framgångsrika metoder. Det systematiska
uppföljningsarbetet och verksamhetsutveckling behöver utvecklas ytterligare.
Som ett komplement avser Socialstyrelsen att stå för en extern granskning som
syftar till att se över ekonomin och ge SHT stöd och rekommendationer för hur
deras rutiner och redovisningar kan förstärkas.
I avvaktan på granskningens resultat föreslår förvaltningen att föreslaget
bidrag till SHT reserveras och att Hälso- och sjukvårdsnämnden delegerar till
förvaltningen att med granskningsresultatet som grund, ta ställning till om
bidraget ska betalas ut eller ej.
Avslag på ansökan om bidrag föreslås för sex organisationer (för motivering, se
respektive bilaga och sidnr). Hörselskadades förening i Stockholm (bil 6 sid 11),
Rånäs 4 H (bil 6 sid 17), Strokevänner (bil 6 sid 23), Stockholms frikyrkoråd (bil
9 sid 7), Nobba Brass o Nubbe (bil 3 sid 8) och Transplanterades förening (bil 6
sid 25). De två sistnämnda fick bidrag från HSN föregående år.
Bassänghyra/gymnastiklokalhyra inkl bikostnader
HSN beslutade våren 2007 att lämpligaste handläggningen av dessa ärenden är
inom ramen för organisationsbidraget.
HSN har budgeterat 3 000 000 kronor för träningsverksamheten.
Totalt har 24 organisationer ansökt om bidrag för hyra av bassäng/
gymnastiklokal inkl bikostnader för 2010. Antalet ansökningar om bidrag för
friskvård fortsätter att öka. Detta kan ses som ett behov från målgrupperna att
kunna bedriva hälsosam fysisk träning som annars inte vore möjligt i ordinarie
friskvårdsutbud. Bifall föreslås för friskvård till 22 av organisationerna.
Föreslagna bidrag till friskvård är framräknat från i ansökan angivna antal
grupper för gym och bad, träningsfrekvens, angivna kostnader för lokalhyra,
för ledare och för bikostnader. Summan av kostnaderna minskade med
inkomsterna från deltagaravgifterna utgör basen för bidraget. Hänsyn har
också tagits till om föreningen föreslagits ytterligare bidrag för annan
verksamhet från HSN och/eller LSF.
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Förvaltningen föreslår att totalt 3 000 000 kronor fördelas till organisationerna
för hyra av bassäng- och gymnastiklokaler och/eller tränare vilket är 17 % av
totala bidraget till ideella organisationer.
Förslag till fördelning

Förvaltningens förslag till fördelning av 2010 års organisationsbidrag med
kommentarer redovisas i bilagorna 3-9. Förslagen baseras på att
organisationerna uppfyller fastställda kriterier för bidragsgivning.
Tabell. Sammanfattning av förslagets innebörd
Målgrupp
Antal Antal
org.
föresl.
bifall

Föreslagna
belopp exkl.
subv. bad/gym

Föreslagna
belopp för
subvention av
bad och gym

Missbruk
Psykisk ohälsa
Våld mot kvinnor och barn
Långvariga funktionsnedsättningar
Kroniska sjukdomstillstånd
Sexuellt överförda sjukdomar
Övriga

15
19
8
27
26
2
9

14
19
8
23
26
2
8

2 240 900
2 979 550
1 821 000
4 774 650
1 537 700
550 000
596 200

0
0
0
870 000
2 130 000
0
0

SUMMA

106

90

14 500 000

3 000 000

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till fördelning ligger inom budgetram för anslaget. Bidrag till ideella
organisationer bör ses som kostnadseffektivt då föreningarnas verksamhet
avlastar hälso- och sjukvården.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför inga konsekvenser för patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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