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Dnr SON 2019-452

Social- och omsorgsnämnden

Revidering föreningsbidrag
Förslag till beslut
1. Nya regler för föreningsbidrag godkänns.
2. Föreningsbidrag bereds av tjänstemän på social- och omsorgsförvaltningen
inför beslut i social- och omsorgsnämnden.
Ärende
Social- och omsorgsförvaltningen ansvarar för två olika föreningsbidrag varav
föreningsbidraget inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde är det
ena.
Förvaltningen har sett över reglerna för föreningsbidrag med syfte att likställa
hanteringen inom båda nämnderna samt göra processen mer rättssäker.
Ändringarna består främst av förtydliganden av reglerna och ändrade
benämningar på bidragsformerna.
Nämnden föreslås godkänna bifogade regler.
__________
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LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Social- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att handlägga föreningsbidrag
inom äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden.
Kommunallagens likställighetsprincip säger att kommunen ska behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Därför har ett
arbete pågått på förvaltningen för att se över reglerna för förvaltningens
föreningsbidrag med syfte att alla sökande föreningar ska behandlas likvärdigt.
På så sätt blir ansökningsprocessen mer rättssäker.
Förvaltningen har även arbetat för att ta fram tydliga regler. Detta eftersom
kommunens egna regler för föreningsbidrag är bindande (RÅ 1978 AB 120)
och måste följas. Vid en eventuell rättslig tvist är det kommunens regler som
kommer att vara vägledande.
Inför ändringsförslaget gjordes en omvärldsbevakning bestående av en
genomgång av andra förvaltningar i kommunen och andra kommuners regler
för föreningsbidrag.
Nedanstående förändringar har gjorts:
- ersatt begreppet handikappföreningar med ”föreningar som har verksamhet
för människor med funktionsnedsättning
- ersatt begreppet IFO-förening med ”föreningar som har verksamhet för
människor i behov av samhällets stöd”.
-tagit bort uppdelningen mellan handikappföreningar och IFO-föreningar och
har på så sätt öppnat upp möjligheten att söka grund och medlemsbidrag för
alla föreningar inom nämndens ansvarsområde. Tidigare gällde detta enbart för
handikappföreningarna.”
- förtydligat att föreningsbidrag är ett frivilligt kommunalt bidrag som sökes
årsvis.
- fört in ett nytt övergripande syfte - ”Att främja demokrati, utveckling och ett
brett engagemang i Linköpings kommun. (Hämtat från överenskommelsen med
idéburna sektorn 2012)
- fört in information om nämndens ansvarsområde i reglerna i syfte att
underlätta för föreningarna att fylla i ansökan. Tidigare hänvisade vi till ett
annat dokument.
- Ändrat krav på antal betalande medlemmar från 6 till 10. Detta för att ha
samma krav som äldrenämnden.
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- förtydligat ansökningsreglerna genom att skriva ut att blanketten ska fyllas i
fullständigt för att behandlas och att föreningen ska svara på frågorna i ansökan
och inte hänvisa till andra dokument.
- bytt ut begreppet verksamhetsbidrag och projektbidrag mot aktivitetsbidrag.
Syftet är att det ska bli lättare att bedöma om ansökan är rimlig. Tidigare skulle
tjänstepersonen bedöma rimligheten i ansökan utifrån en
verksamhetsberättelse. I de fall som föreningen sökt medel från annan
bidragsgivare skulle tjänstepersonen även bedöma om föreningen fått pengar
från annat håll till samma aktiviteter vilket var svårt och krävde många
kompletterande samtal. Nu ansöker föreningen pengar till en eller flera
aktiviteter och tydlig kopplar dem till kostnader vilket förväntas bli tydligare
för både förening och tjänstepersoner.
-bytt ut administrationsbidraget till särskilt aktivitetsbidrag. Detta för att göra
lika som på äldrenämnden.
- Förtydligat vad en förening inte kan få bidrag till och att kommunen har rätt
att hålla inne eller återkräva beviljat föreningsbidrag vid felaktigt användande.
- Tagit bort kravet att en förening ska beskriva hur den jobbar med integration
och jämställdhet och i stället lagt till ett bedömningskriterie som handlar om
jämställdhet.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser för Social- och omsorgsnämnden
eftersom det ryms inom budget.
Kommunala mål
Revideringen av föreningsbidrag finns med i nämndens internbudget under
nämndmålet Effektiva och hållbara arbetsmetoder.
Ärendet är dessutom initierat för att rättsäkra handläggningen av
föreningsbidrag utifrån kommunallagens likställighetsprincip.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget innebär ett ökat jämställdhetsfokus på föreningsbidraget. Delvis
måste föreningarna ange hur många kvinnor/män/eget val som är medlemmar.
Det kommer att synliggöra könsrepresentationen i föreningarna och är
intressant bland annat för de föreningar vars aktiviteter riktar sig till de egna
medlemmarna.
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Jämställdhet har även lagts till som ett av flera bedömningskriterier. Syftet med
detta är att stimulera föreningarna att tänka på ett jämställdhetsperspektiv när
de planerar sina aktiviteter.
Samråd
Samråd har skett med samorganisationen Funktionsrätt vars
medlemsföreningar finns representerade i kommunens råd för delaktighet. De
synpunkter som har inkommit har besvarats och/eller förtydligats i reglerna.
Samråd med rättsenheten har skett inför förändringsarbetet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen
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