Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Riktlinjer för organisationsbidrag till anhörigföreningar
på särskilda boenden 2018
Syfte
Huvudsyftet med detta organisationsbidrag är att det ska stimulera
anhörigföreningar att anordna aktiviteter på särskilda boenden i Malmö stad
som är ett komplement till vad den ordinarie verksamheten kan erbjuda.
Bidraget skall användas för att skapa allsidiga, sunda och drogfria aktiviteter
som är i brukares och anhörigas intresse.
Krav på föreningen i förhållande till bidraget
Grundförutsättningen för bidragsgivningen är tillit. Dock ställs vissa krav för att
kunna få bidrag av Malmö stad. En förening som söker bidrag ska:
-

ha upprättat stadgar och vara en icke vinstdriven organisation.
vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
ha ett bankkonto, bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn.
ha vid konstituerande årsmöte antagna, skriftliga stadgar och vara
uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer.
ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer och ha årsmöte då
verksamhets-, års- och revisionsberättelse godkänns.
ha en ordnad ekonomi och årligen upprätta ekonomisk redovisning
med resultat- och balansräkning.
i sin verksamhet följa gällande lagstiftning.
inte vara i konkurs eller likvidation.

Krav på aktiviteter i förhållande till bidraget
Aktiviteter som planeras och utförs ska vara inom ramen för äldreomsorgens
intentioner så som den beskrivs i socialtjänstlagen och dess övergripande
målsättningar för äldreomsorgen, och får inte stå i strid med policys eller andra
styrdokument inom Malmö stad.
Planering av aktiviteter ska ske i samråd med respektive boende.
Bidraget ska inte bidra till någon form av kapitalbildning och erhållna medel ska
vara avvägda mot nyttan av insatserna.
Omfattning, utbetalning och redovisning av bidraget
Bidrag erhålls en gång per år och med ett fast belopp om maximalt 200 kronor
per vårdplats på det särskilda boendet som anhörigföreningen är ansluten till.
Erhållna bidrag och dess användning ska redovisas till hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen av respektive förening senast den 15 januari 2019. I
redovisningen av genomförda aktiviteter skall det tydligt framgår vilka
aktiviteter som har genomförts, antal deltagare, kostnader och syfte.
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Förening som har erhållit bidrag skall kunna uppvisa fakturor och kvitton om
så begärs av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Förvaltningen upprättar en sammanställning av samtliga redovisningar vilken
sedan delges hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

