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Dokumentets syfte  

Riktlinjens syfte är att vara en vägledning för sökande föreningar av äldrenämndens 

verksamhetsbidrag samt för handläggning och beslut av ansökningar. Riktlinjen är 

vägledande och gäller aldrig utan undantag. 

 
Dokumentet gäller för 

Föreningar som söker äldrenämndens verksamhetsbidrag. Med föreningar avses här 

främst ideella föreningar. Det frivilliga sociala arbetet ska utgöra grunden i 

verksamheten.  

Nacka kommuns utgångspunkter 

Äldrenämnden i Nacka kan, efter ansökan, bevilja verksamhetsbidrag till ideella 

föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete. Riktlinjerna utgår ifrån kommunens 

vision, grundläggande värdering, ambition och övergripande mål.  Kommunens 

övergripande mål bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer, stark och balanserad 

tillväxt samt maximal nytta för skattepengarna är vägledande för riktlinjerna.  

Alla som bor och verkar i Nacka ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. 

Alla verksamheter ska bidra till en god hälsa. Det ska finnas mötesplatser i 

kommunen som är levande, trygga och tillgängliga. Nacka utvecklas i nära samspel 

med nackabor och civilsamhälle. De som behöver stöd ska få det i rätt tid och på rätt 

sätt och att kostnaderna blir låga.  

Vad kan man söka bidrag för? 

Äldrenämndens verksamhetsbidrag till föreningar, är ett riktat bidrag till 

verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge 

förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete med koppling till 

äldrenämndens ansvarsområde. Bidraget är ett stöd till föreningens verksamhet. 

Föreningarna ska i ansökan beskriva hur bidraget ska användas.  

 

Ett av syftena med bidraget är att inspirera till förnyelse och utveckling samt utveckla 

samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga insatser. Samverkan, 

opinionsbildning och nätverksarbete uppmuntras. Har föreningen bidrag från 

offentliga fonder, statliga myndigheter eller andra nämnder i Nacka kommun kan 

bidragets storlek påverkas.  

Vilka kan ansöka om bidrag? 

Med föreningar avses här främst ideella föreningar. Det frivilliga sociala arbetet ska 

utgöra grunden i verksamheten.  
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Riktlinje / ' 

Föreningen ska: 

• vara demokratiskt uppbyggd, det vill säga ha en vald styrelse, stadgar och 
regelbundna möten samt ha en ideell eller kooperativ målsättning 

• ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Nacka kommun 

• bedriva verksamhet inom äldrenämndens ansvarsområden  

• presentera mål för verksamheten och arbeta för att följa upp resultaten 
 

Föreningen bör: 

• vara registrerad hos skatteförvaltningen och ha ett organisationsnummer 
 
Föreningen får inte: 

• ha en uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som kan skapa positiva 
attityder till missbruk av tobak, alkohol eller andra droger eller diskriminering 
på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse 
eller liknande förhållanden samt sexuell läggning 

 

Äldrenämnden ger inte bidrag till enskilda personer, bolag, fackliga organisationer 

eller andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda 

medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.  

 

Bedömningskriterier 

Bidraget fördelas enligt bedömning av nyttan med verksamheten och av de 

ansvarsområden som finns inom äldrenämnden.  
Bidraget är ett så kallat selektivt bidrag, vilket innebär att varje ansökan prövas var för 
sig.   

 

En bedömning görs för varje förening utifrån bland annat: 
• nyttan av föreningens verksamhet i förhållande till annan befintlig verksamhet 
• kvaliteten på verksamheten 
• resultat av verksamheten 
• vilken plan som finns för verksamhetens utveckling 
• förmågan att engagera ideella krafter i föreningens arbete 
• hur föreningen har använt tidigare bidrag 

 
Bidraget söks för ett år i taget. En ansökan kan avslås om den inte uppfyller villkoren 
för bidraget. Prioritering mellan olika föreningar, som uppfyller alla krav att erhålla 
bidrag, sker utifrån äldrenämndens bedömning av nytta med verksamheten. Nacka 
kommun förutsätter att de föreningar som får bidrag även deltar i utvecklingen av 
äldrenämndens verksamhet.  

Ansökningstid 

Ansökan ska vara äldrenämnden tillhanda senast den 1 november och gälla 
påföljande år. Varje förening kan ansöka vid ett tillfälle om året och för ett år i taget.  

Beslut 

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av äldrenämnden.  

Beslut om verksamhetsbidrag fattas i regel i december/januari. Beslutet kan inte 

överklagas.  
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Redovisning och återkrav 

I beslutet för varje beviljat verksamhetsbidrag ska det framgå beviljat belopp samt 

eventuella villkor. Om bidraget betalats ut på felaktiga grunder, inte använts för 

beviljat ändamål eller eventuella villkor i beslutet inte har följts kan bidraget 

återkrävas. Redovisning ska ske så snart verksamheten är genomförd eller i 

anslutning till ny ansökan. Nytt bidrag kan inte bli aktuellt förrän föreningen 

redovisat hur tidigare beviljat bidrag använts. Redovisningen skall ske på särskild 

redovisningsblankett.  

Föreningar som bedömer att de inte förmår arbeta enligt ansökan, skall snarast 

meddela detta. Om bedömningen görs att föreningen inte längre uppfyller villkoren 

för bidragsgivning, till exempel om föreningen har ändrat sin verksamhet eller om 

förhållandena väsentligt förändrats, kan äldrenämnden besluta om att hela eller delar 

av bidraget ska återbetalas. 


