RIKTLINJE
Riktlinjer för projektbidrag för
inkludering
Dokumentets syfte
Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till inkluderingsprojekt som drivs av
föreningar med syfte att inkludera en specifik målgrupp.

Dokumentet gäller för
Verksamheter inom arbets- och företagsnämndens ansvarsområde i Nacka kommun.

Projektbidrag för inkludering
Arbets- och företagsnämnden ansvarar för att bistå nämndens målgrupper till egen
försörjning genom arbete, studier eller eget företagande.
Syftet med projektbidrag för inkludering är att nyanlända, ensamkommande barn och
Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför
arbetsmarknaden (nedan målgruppen) genom aktiviteter ska känna sig inkluderade,
stärkta och få starkare självkänsla. Civilsamhället kan spela en viktig roll i arbetet för
inkludering och integration av målgruppen. Möjligheten till möte med etablerade
medborgare stärks och möjliggör ett utökat nätverk, vilket i sin tur kan öka chanserna
till jobb-och bostadskarriär.

Målgruppen
Bidrag ges till projekt som riktar sig till en eller flera av följande grupper i Nacka:
 Nyanlända Nackabor
 Ensamkommande barn
 Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför
arbetsmarknaden.

Kriterier
Bidrag ges till projekt som innehåller aktiviteter för målgruppen. Projekten behöver
uppfylla ett eller flera av följande kriterier:
 Projektet har svenska som huvudspråk och har till avsikt att personer med
bristande språkkunskaper i svenska ska få utökade språkkunskaper.
 Projektet möjliggör möte mellan målgruppen och etablerade Nackabor.
 Projektet har potential att leva vidare efter projekttidens slut och möjliggör
ett långsiktigt nätverk med etablerade Nackabor.
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Ansökningar om projektbidrag bedöms och prioriteras utifrån ovanstående kriterier.
Vid bedömning av ansökan läggs stort fokus på om projektet har dokumenterad
erfarenhet och eller en etablerad kontakt med målgruppen, alternativt etablerad
kontakt med aktör som arbetar nära målgruppen.

Allmänna villkor för bidrag
Bidrag kan sökas av föreningar som uppfyller villkoren nedan och som vill
genomföra projekt i Nacka kommun. Bidrag beviljas i första hand till föreningar som
är baserade i Nacka kommun, men även de som har sitt säte i andra kommuner kan
ansöka om bidrag för att genomföra projekt i Nacka kommun.
För att ansöka om bidrag ska föreningen:
 vara demokratiskt uppbyggd
 ha stadgar
 ha organisationsnummer
 ha verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse
 inneha plus- eller bankgirokonto
Bidrag ges endast till budgeterade kostnader inom projektet, bidrag ges inte till
löpande kostnader inom den ordinarie verksamheten. Villkoret för utbetalning av
beviljat belopp justeras utefter redovisat antal deltagare i förhållande till planerad
deltagarkvot. För utbetalningsplan se avsnitt kring utbetalning.
Bidrag beviljas inte till:
 Politiska partier
 Projekt som är vinstdrivande
 Organisationer som motarbetar demokratin eller bedriver diskriminerande
verksamhet
 Fysisk person
Retroaktivt för redan genomförda projekt (men organisationer kan återkomma med
ny ansökan för att upprepa projekt som har lyckats)
Bidrag ges inte till bolag, fackliga organisationer eller andra organisationer vars
huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller
ekonomiska intressen. Religiösa föreningar kan söka bidrag för projekt som inte har
religiösa inslag.

Ansökan och beslut
Beslut om bidrag upp till 50 000 kronor fattas, på delegation, löpande i enlighet med
arbets- och företagsnämndens delegationsordning. Ansökningar över 50 000 kronor
tas vid två tillfällen per år och beslutas av arbets-och företagsnämnden. Bidrag kan
beviljas upp till högst 200 000 kronor per ansökan.
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Förutsättningarna för att handläggning av ansökan ska påbörjas är att sökande och
ansökan uppfyller de allmänna villkoren samt att ansökan är komplett. Ansökan ska
redovisa en budget i balans. En budget i balans betyder att intäkter minus kostnader
ska vara noll.

Redovisning
Redovisning ska ske senast två månader efter genomfört projekt. Sökande ska vid
begäran kunna visa upp verifikationer på samtliga kostnader. Nytt bidrag kan inte bli
aktuellt förrän sökande redovisat hur tidigare beviljat bidrag använts. Vid utebliven
redovisning kan hela eller del av bidrag komma att återkrävas av arbets- och
företagsnämnden och inga nya bidrag beviljas.

Utbetalning
Utbetalning av beviljat bidrag under 50 000 kronor sker på följande sätt:
 100 procent betalas ut i samband med nämndens beslut.
Utbetalning av beviljat bidrag över 50 000 kronor sker på följande sätt:
 70 procent betalas ut i samband med nämndens beslut.
 Resterande belopp betalas ut efter att redovisning av projektet inkommit och
godkänts av ansvarig handläggare.
Utbetalning av resterande 30 procent av beviljat bidrag över 50 000 kronor är
kopplat till antal redovisade deltagare i projektet och sker enligt följande:
 Om redovisat antal deltagare är 75 procent eller mer av den planerade
deltagarkvoten betalas resterande 30 procent ut till föreningen. Det vill säga
att föreningen har erhållit 100 procent av beviljat bidrag.
Om bidraget betalats ut på felaktiga grunder, inte använts för beviljat ändamål eller
eventuella villkor i beslutet inte har följts kan bidraget återkrävas.
Föreningar som bedömer att de inte förmår arbeta enligt ansökan, ska snarast
meddela detta till arbets- och företagsenheten. Om bedömningen görs att föreningen
inte längre uppfyller villkoren för bidragsgivning exempelvis om föreningen ändrat
sin verksamhet eller om förhållandena väsentligt förändrats, kan arbets- och
företagsnämnden besluta om att hela eller delar av bidraget ska återbetalas.
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