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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Liselott Borg

2021-10-05

Dnr ÄN 2021-114

Äldrenämnden

Föreningsbidrag 2022
Förslag till beslut
1. Grund- och medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag beviljas enligt
social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Äldrenämnden delar årligen ut föreningsbidrag till föreningar som ligger inom
nämndens ansvarsområde.
Totalt 928 000 kronor är avsatta att användas till föreningsbidrag för år 2022.
Budgetposten är uppräknad med 2 %.
45 föreningar föreslås beviljas grund- och medlemsbidrag till en totalsumma av
589 290 kronor enligt bilaga.
2 samorganisationer föreslås beviljas särskilt aktivitetsbidrag till en summa på
74 250 kronor.
Resterande medel, 264 460 kronor, kommer att användas under 2022 till
aktivitetsbidrag.
_________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Föreningsbidrag 2022 tjänsteskrivelse
Bilaga förslag till fördelning 2022
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Bakgrund
Äldrenämnden delar varje år ut föreningsbidrag till ideella föreningar i
Linköping som har verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Föreningsbidraget består av tre delar; grund- och medlemsbidrag, särskilt
aktivitetsbidrag och aktivitetsbidrag. Denna beslutshandling rör grund- och
medlemsbidrag och särskilt aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidrag beslutas separat.
Grund- och medlemsbidrag:
Grund- och medlemsbidrag är tänkt att stimulera föreningslivets
grundverksamhet som styrelsemöten, medlemsaktiviteter, porto,
administration, marknadsföring och liknande. Grundbidraget är satt till 4000 kr
och medlemsbidraget är 35 kronor för varje betalande medlemmar som är över
65 år och bosatt i Linköpings kommun. Föreningarna har i sina ansökningar
redovisat antalet medlemmar som de söker medlemsbidrag för. I det fall det
ifyllda medlemsantalet inte har stämt överens med intyget över antal
medlemmar så har beräkningen gjorts utifrån intyget.
45 föreningar har inkommit med ansökningar om grund- och medlemsbidrag.
Samtliga ansökningar uppfyller reglerna och föreslås beviljas bidrag. Vilka
föreningarna är och bidragets storlek presenteras i en bilaga till
tjänsteskrivelsen.
Totalkostnaden är 589 290 kronor.
Särskilt aktivitetsbidrag:
Särskilt aktivitetshetsbidrag kan sökas av en lokal samorganisation som är en
paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar. Bidraget ska användas till
verksamhet som stödjer medlemsföreningarna.
Det särskilda aktivitetsbidraget utgör 8 % av de medel som årligen avsätts till
föreningsbidrag inom äldrenämnden och fördelas sedan i förhållande till antalet
medlemsföreningar som samorganisationen stödjer.
2 samorganisationer föreslås beviljas särskilt aktivitetsbidrag till en summa på
74 250 kronor.
-

PRO har 17 medlemsföreningar och föreslås få 46 750 kr.

-

SPF har 10 medlemsföreningar och föreslås få 27 500 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Totalt 928 000 kronor är i budgeten avsatta att användas till föreningsbidrag för
år 2022. Posten är uppräknad med 2 %. Kostnaden för grund- och
medlemsbidrag samt särskilt aktivitetsbidrag är enligt förslaget 663 540 kronor.
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Resterande medel på 264 460 kronor, kommer att användas under 2022 till
aktivitetsbidrag.
Jämställdhet
Det totala medlemsantalet för de föreningar som föreslås få grund- och
medlemsbidrag är nästan 11 700 st. Majoriteten av medlemmarna är kvinnor
men det finns variationer mellan föreningarna. En del har flest kvinnor och
andra har flest män som medlemmar.
Fördelningen visar vilka som är medlemmar i föreningarna men inte
fördelningen av aktiva föreningsmedlemmar.
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

