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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
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2019-02-06

Dnr ON 2018-418

Social- och omsorgsnämnden

Föreningsbidrag 2019
Förslag till beslut
1. Strokeföreningen beviljas 4000 kronor i grundbidrag.
2.

Hörselskadades förening beviljas grundbidrag på 4000 kr och
medlemsbidrag på 9389 kr.

Ärende
Omsorgsnämnden beslutade den 19 december 2018 att fördela föreningsbidrag
för år 2019. Sammanlagt fick 34 föreningar som uppfyllde de uppsatta kraven
föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag.
Strokeföreningen och hörselskadades förening har inkommit med ansökan om
föreningsbidrag för 2019 som inte har handlagts tidigare. De uppfyller samtliga
kraven som ställs för att få föreningsbidrag.
Social och omsorgsnämnden föreslås därför att bevilja föreningsbidrag enligt
social-och omsorgsförvaltningens förslag.
__________
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Bakgrund
Varje år har Omsorgsnämnden delat ut föreningsbidrag till föreningar aktiva i
Linköpings kommun som har haft verksamhet eller aktiviteter som har fallit
inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Fördelningen har skett utifrån de
riktlinjer som Omsorgsnämnden fastställt i ärende ON 2018-311.
Föreningsbidragets syfte är att:
-

stödja, stimulera och underlätta frivilligt socialt arbete
stimulera föreningar att bedriva utåtriktad verksamhet för personer
som är i behov av stöd på grund av fysiska, psykiska, sociala eller
andra skäl
bryta isolering för enskilda och grupper
ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala
kontakter mellan människor
förebygga alkohol- och droginsatser såväl på arbetsplatser och i
skolor som för enskilda personer och familjer
stödja aktiviteter till barn, ungdomar och deras familjer enskilt eller
i grupp.

Omsorgsnämnden beslutade den 19 december 2018 att fördela föreningsbidrag
för år 2019. Sammanlagt fick 34 föreningar som uppfyllde de uppsatta kraven
föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag.
Strokeföreningen och hörselskadades förening har lämnat in en ansökan om
föreningsbidrag som inte har handlagts tidigare. De uppfyller samtliga kraven
som ställs för att få föreningsbidrag.
Social och omsorgsnämnden föreslås därför att bevilja föreningsbidrag enligt
social-och omsorgsförvaltningens förslag.
Ekonomiska konsekvenser
I social- och omsorgsnämndens budget finns medel avsatta för föreningsbidrag,
vilka täcker kostnaderna enligt förslaget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Jämställdhetsperspektivet är tydliggjort i reglerna kring föreningsbidrag.
Föreningarna ska beskriva hur de arbetar för jämställdhet, integration och
demokrati.
Samråd
Samråd har skett med kommunens juridikenhet.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförts i anslutning till social och
omsorgsnämndens sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Strokeförening, Hörselskadades
förening

