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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Frida Hjertstedt, Anne-Sofie Zettby

2022-05-10

Dnr ÄN 2021-114

Äldrenämnden

Föreningsbidrag 2022
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Aktivitetsbidrag för 2022 beviljas enligt social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Ärende
Äldrenämnden delar årligen ut föreningsbidrag till föreningar som bedriver
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Fördelning av grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag för
2022 fattade äldrenämnden beslut om i december 2021.
Fördelning av aktivitetsbidrag för första halvåret 2022 beviljades i mars 2022.
För 2022 har totalt 1 000 000 kronor avsatts av äldrenämndens budget för
föreningsbidrag. Efter de tidigare beviljade föreningsbidragen för 2022
kvarstår 79 140 kronor av årets budgeterade medel.
Totalt 13 föreningar har ansökt om medel för andra halvåret 2022.
Samtliga som sökt har tilldelats aktivitetsbidrag för att kunna genomföra
aktiviteter till äldre personer i Linköping, men inte för rena medlemsaktiviteter.
Aktiviteter för medlemmar och kringkostnader t ex porto ingår i, och är redan
ersatt, genom beviljade grund och medlemsbidrag.
Social- och omsorgsförvaltningen förslag är att ytterligare 21 360 kronor
avsätts av årets budget så att föreningarna kan utföra de delar som är i linje
med äldrenämndens stadgar för föreningsbidrag, vilket blir en totaltsumma om
100 500 kronor för att möjliggöra ytterligare aktiviteter andra halvåret 2022.
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Bakgrund
Äldrenämnden delar årligen ut föreningsbidrag till föreningar som bedriver
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Efter den översyn av hantering av föreningsbidrag som förvaltningen genomförde
2020 ska, från och med 2021, aktivitetsbidrag fördelas tid två tillfällen per år. För
aktiviteter januari-juni ska ansökan ha inkommit senast 31 oktober året före och
för aktiviteter juli-december ska ansökan inkomma senast 30 april samma år.
Utredning
Fördelning av grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag för
2022 fattade äldrenämnden beslut om i december 2021.
Fördelning av aktivitetsbidrag för första halvåret 2022 beviljades i mars 2022.
Totalt har 920 860 kronor utbetalats för 2022 i form av:
 Grund- och medlemsbidrag med 603 660 kronor,
 Särskilt aktivitetsbidrag med 74 250 kronor,
 Aktivitetsbidrag med 242 950 kronor.
I summan för aktivitetsbidrag finns både föreningar som tilldelats aktivitetsbidrag
för hela året och föreningar som tilldelats för första halvåret 2022.
Totalt utbetalt hitintills 2022 är 920 680 kronor. Budget för 2022 är 1 000 000
kronor.
Tretton föreningar har inkommit med ansökan om aktivitetsbidrag för andra
halvåret 2022.
Samtliga tretton föreningar har också tilldelats grund- och medlemsbidrag 2022.
Fyra av de tretton föreningarna har inte sökt aktivitetsbidrag tidigare 2022 då de
använt medel från 2021 i första hand, övriga har sökt och tilldelats medel även för
första halvåret 2022.
Inför det beslut om äldrenämnden fattade i mars 2022 om aktivitetsbidrag togs
kontakt med föreningarna och dialog kring kvarvarande medel, syfte med
aktivitetsbidraget och vad det inte kan användas till inköp av godis, tårtor eller
blommor till medlemmar mm.
Uppföljningen visar att föreningarna behöver mer information och
kunskapspåfyllnad kring aktivitetsbidraget. De förändringar angående
föreningsbidraget som gjorts de senaste åren har på grund av pandemin inte
kunnat förankras hos föreningarna på ett tillräckligt bra sätt. Därför behöver
förvaltningen fortsätta detta arbete.
Det har inte genomförts i samband med denna utredning, utan kvarstår.
Bedömning
Reglerna för aktivitetsbidrag säger att aktiviteterna ska rikta sig till ickemedlemmar. Dessa aktiviteter har därför prioriterats vid bedömningen.
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Fortsatt inkommer ansökningar som till övervägande del endast vänder sig till
medlemmar.
Under pågående pandemi har det varit angeläget att stötta föreningslivet och även
motverka isolering och ensamhet bland äldre. Bedömning och tolkning av
ansökningarna har till följd av detta varit generösa vid de senaste utredningarna
för helåret 2021 och första halvåret 2022.
Social- och omsorgsförvaltningen förslag för aktivitetsbidrag för andra halvåret
2022 bygger på principen att i första hand bevilja aktivitetsbidrag till aktiviteter
som riktar sig till icke-medlemmar för att motverka isolering och ensamhet bland
äldre.
Social- och omsorgsförvaltning ser även ett behov av kommunikation och
möjlighet till inspiration till både nya och redan kända föreningar att kunna söka
om aktivitetsbidrag varför uppdatering av hemsida och annonsering behöver göras
inför 2023 års ansökan.
Kommunala mål
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar.
Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vårdoch omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla
Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med
störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer
mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler
kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och
gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet
och delaktighet oavsett utförare.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget berör både kvinnor och män. Det görs ingen åtskillnad vad avser
insatser eller resurser beroende på kön.
Ekonomiska konsekvenser
Budgeterade medel för 2022 är 1 000 000 kronor.
Totalt har 920 860 kronor tidigare utbetalats för 2022 i form av: Grund- och
medlemsbidrag med 603 660 kronor; Särskilt aktivitetsbidrag med 74 250 kronor;
Aktivitetsbidrag med 242 950 kronor.
Ytterligare 100 500 kronor föreslås utbetalas i aktivitetsbidrag för 2022 vilket
medför en utökning av budgeten med 21 360 kronor.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Sandra Björk

