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Fördelning av föreningsstöd till pensionärs- och
funktionshindersföreningar inför år 2019
Förslag till beslut
Att

godkänna fördelningen av Omvårdnadsnämndens föreningsstöd åt
pensionärs- och funktionshindersföreningar, på totalt 778 800 kronor
för år 2019.

Ärendebeskrivning
Fördelningen av föreningsstöd till pensionärs- och funktionshinderföreningar
sker enligt gällande reglemente. Totalt är det 16 (15)1 föreningar som ansökt
om 1 722 950 kronor (1 927 210), se bilaga 1. 778 800 kronor (925 820)
fördelas på totalt 9 föreningar. Avslagen grundas på att föreningarna har mer
fond- och bankmedel än vad reglementet medger samt en förening som inte är
berättigad stöd enligt gällande reglemente, kan varken klassas som en
pensionärs-, funktionshinders- eller övrig förening.
Flera av föreningarna har regelbundet och brett samarbete med Gävle kommun.
Därför erhåller de även verksamhetsstöd, utöver grundstödet.

Samarbetet

består av trivselaktiviteter för olika målgrupper, men även ett stort deltagande i
olika arbetsgrupper och i remissvar.

Bakgrund
Omvårdnadsnämnden

fördelar

föreningsstöd

enligt

reglemente2

till

pensionärs- och funktionshindersföreningar. Enligt reglementet erhålls ett
grundstöd

baserat

på

antal

medlemmar.

Därutöver

fördelas

ett

verksamhetsstöd för den samverkan med Gävle kommun i form av exempelvis
aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och i diverse arbetsgrupper. För
samorganisationerna utgår särskilt stöd som baseras på antal samordnade
föreningar, arbetsuppgifter samt lokalkostnader. För RSMH finns särskilda
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regler i särskilt stöd. Bidrag för projekt kan även beviljas. Idrottsföreningar som
på ett konkret sätt kompletterar Omvårdnad Gävles verksamhet erhåller även
särskilt stöd för den verksamheten. Föreningens fond- och bankmedel påverkar
möjligheten att få stöd. Finns det mer än 50 % av årsomsättningen i fond- och
bankmedel ges inget föreningsstöd.
8 (7) pensionärsföreningar, 6 (7) funktionshindersföreningar och 2 (1) övriga
föreningar har ansökt om föreningsstöd för år 2019. Av verksamhetsberättelser
framgår att de flesta pensionärs- och funktionshindersföreningarna arrangerar
aktiviteter för social gemenskap. Förutom arbetet med att driva föreningen
ordnar de bl.a. temakvällar, cirklar, samtalsgrupper, spridning av information,
resor, fester, friskvårds- och kulturaktiviteter.
Några av föreningarna har ett samarbete med olika verksamheter inom
Omvårdnad Gävle i form av underhållning och att vissa föreningar regelbundet
finns med i olika arbetsgrupper inom Omvårdnad Gävle, Kommunala
Pensionärsrådet och Kommunala Tillgänglighetsrådet. Dessa föreningar är även
ibland remissorgan i olika kommunala frågor. Det ideella arbetet i samverkan
med kommunen är en stor och värdefull resurs för kommunen.

Fördelning
6 lokalföreningar hade år 2017 omsättningstillgångar (fond- och bankmedel)
som var högre än de max 50 % av omsättningen (kostnaderna). De fonder och
andra avsatta pengar som föreningarna presenterat som öronmärkta pengar har
räknats bort i kolumnen omsättningstillgångar.

Pensionärsföreningar
PRO samorganisation erhåller särskilt stöd för stor del av verksamhetens
kostnader inklusive lönebidragsanställd och hyra.
Av de 7 lokalföreningarna beviljas 4 (3) grundstöd. 2 förening som dessutom har
samverkan med Gävle kommun får även en del verksamhetsstöd.

Funktionshindersföreningar
Funktionsrätt Gävle (tidigare HSO) erhåller särskilt stöd till hyra,
lönebidragsanställningar och de samordnande uppgifterna.
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Notering: Funktionsrätt Gävle har under 2018 flyttat vilket medfört en lägre
hyra. Detta har reglerats i årets fördelning av föreningsstöd, enligt beslut vid
fördelning av föreningsstöd 2018.
RSMH får ett särskilt stöd för att täcka hyra och löpande driftskostnader för den
träffpunkts- och utflyktsverksamhet de bedriver parallellt med Omvårdnads
Gävles verksamhet på t.ex. Nygården.
Av de 5 lokalföreningarna beviljas 2 (4) grundbidrag varav 2 även erhåller en
del verksamhetsstöd.
3 förening får avslag då föreningen har omsättningstillgångar som överstiger 50
% av föreningens omsättning.

Övriga föreningar
Valbo Gymnastikförening kompletterar kommunens verksamhet med
gymnastik på vård och omsorgsboenden och erhåller därför särskilt stöd.
En organisation får avslag då de inte klassas som en övrig förening med rätt till
stöd enligt reglementet.
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