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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maria Lindfors, Anne-Sofie Zettby

2021-06-14

Dnr ÄN 2020-573

Äldrenämnden

Föreningsbidrag 2021 – fördelning aktivitetsbidrag
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Aktivitetsbidrag för 2021 beviljas enligt social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Ärende
Äldrenämnden delar årligen ut föreningsbidrag till föreningar som har bedriver
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Fördelning av grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag fattade
äldrenämnden beslut om i december 2020 samt i tilläggsbeslut maj 2021.
Detta beslut avser aktivitetsbidrag för helåret 2021.
För 2021 har totalt 910 000 kronor avsatts för föreningsbidrag.
Totalt 43 föreningar beviljades grund- och medlemsbidrag till en totalsumma
av 585 175 kronor och 2 samorganisationer som beviljades särskilt
aktivitetsbidrag till en summa på 72 800 kronor.
Av de budgeterade medlen kvarstod 252 025 kronor till aktivitetsbidrag.
Social- och omsorgsförvaltningen förslag till fördelning uppgår till 212 090
kronor. Kvarstår till att kunna fördela om nya behov uppstår under året är
39 935 kronor.
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Bakgrund
Äldrenämnden delar årligen ut föreningsbidrag till föreningar som har bedriver
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Fördelning av grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag fattade
äldrenämnden beslut om i december 2020 samt i tilläggsbeslut maj 2021.
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
Till följd av pågående pandemi hanteras dock aktivitetsbidraget för hela året för
2021 vid samma handläggning.
Under vintern togs flera kontakter med kontaktpersoner för olika föreningar,
utifrån den nya rutinen. Det framkom vid dessa samtal att föreningarna var
positiva till omställningen, men att det varit svårt att hitta rätt bland de nya
blanketterna. Det fram kom även att många haft svårt att planera för 2021 utifrån
den pågående pandemin och att framförhållningen med smittspridning,
restriktioner och sjukdom varit svår.
För 2021 har totalt 43 föreningar beviljades grund- och medlemsbidrag samt två
som beviljats särskilt aktivitetsbidrag enligt tidigare beslut i äldrenämnden.
För 2020 var det 44 föreningar som beviljade grund- och medlemsbidrag, två
som beviljades särskilt aktivitetsbidrag.
25 föreningar har inkommit med ansökan om aktivitetsbidrag för 2021. Alla
utom en förening har enligt Social- och omsorgsförvaltningens förslag beviljats
bidrag, även om det inte motsvarar det som ansökningarna avser. Den förening
som inte beviljas bidrag har hanterats inom Social- och omsorgsnämndens
föreningsbidrag istället.
2020 var det 45 föreningar som ansökte om aktivitetsbidrag och av dessa 22 som
beviljades bidrag.
Förslag till fördelning aktivitetsbidrag
Följande föreningar beviljas ersättning enligt Social och omsorgsförvaltningens
förslag:
Förening

Ansökt

Beviljat

Kungliga Östgöta Flygflottils Kamratförening

1 500

1 500

Pingstkyrkan RPG I Linköping

20 500

16 000

SeniorNet Linköping

25 694

10 000
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SeniorNet Linköping

22 494

10 000

Sångkören Visionärerna

17 200

8 000

SKPF avd 20

13 800

7 300

Åkerbo Röda kors krets

16 500

6 000

PRO Askeby

14 000

5 000

PRO Ekholmen

10 000

4 000

PRO Ekholmen

10 000

5 000

PRO Johannelund

6 900

6 900

PRO Kärna

12 400

11 200

PRO Norra Valkebo

10 000

5 000

PRO Ryd

40 000

12 000

PRO Ryd

37 000

12 000

PRO Skäggetorp

5 005

5 005

Linköpings Parasportförening

73 600

10 000

PRO Valla Fridhem

35 750

13 500

Demensföreningen i Linköping

1 285

1 285

Demensföreningen i Linköping

500

500

Slaka Hembygdsförening

4 000

4 000

RPG Missionskyrkan i Linköping

25 000

10 000

RPG Ryttargårdskyrkan

14 900

8 900

PRO Vreta Kloster

42 000

16 000

PRO Åkerbo

1 500

1 500

PRO Vasastaden

5 000

2 500

Serbiska pensionsföreningen

60 000

16 000

Linköpingspolisens Seniorklubb

13 500

3 000

TOTALT

540 028

212 090

De föreningar som förekommer två gånger i tabellen har ansökt om bidrag för
både vår och höstaktiviteter, övriga för helåret i samma ansökan.
Bedömning
Reglerna för aktivitetsbidrag säger att aktiviteterna ska rikta sig till ickemedlemmar. Därför har vi prioriterat denna typ av aktivitet och vill bevilja
bidrag till detta i första hand.
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Det är fortfarande så att föreningarna mest söker bidrag till medlemsaktiviteter
och eftersom en annan regel är att aktiviteterna ska motverka isolering och främja
delaktighet för personer som är 65 år eller äldre i Linköpings kommun så vill
förvaltningen även bevilja bidrag till aktiviteter för medlemmar som fyller detta
syfte. Detta är särskilt angeläget under rådande pandemi då många varit isolerade
och känt sig ensamma.
Förslaget bygger på principen att i första hand bevilja aktivitetsbidrag till
aktiviteter som riktar sig till icke-medlemmar och i andra hand rikta sig till
aktiviteter för medlemmar. En annan princip är att bevilja en liten summa till
många föreningar i stället för att välja ut några föreningar som får en större
summa.
Då flera av de tänkta aktiviteterna för 2021 inte har kunnat utföras eller kommer
att kunna utföras utifrån rådande samhällsläge med pandemi, kommer
föreningarna vid tilldelning av medel att uppmanas till att överskott av medel
2021, som inte kan användas, skall föras över till 2022 och då användas till
liknande aktiviteter som föreningarna ansökt om. Detta bör beaktas vid fördelning
av aktivitetsbidrag inför 2022.
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 2022 års ansökan.
Ekonomiska konsekvenser
Totalt 910 000 kronor är i budgeten avsatta att användas till föreningsbidrag för år
2021. Av dessa har totalt 657 975 fördelning till grund- och medlemsbidrag samt
särskilt aktivitetsbidrag. Av de kvarvarande 252 025 kronor fördelas till
aktivitetsbidrag för 2021. Kvarstår efter fördelning 39 953 kronor att kunna fördela
vid sen ansökan
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:
Föreningar som berörs av beslutet

