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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Liselott Borg

2020-11-24

Dnr SON 2020-754

Social- och omsorgsnämnden

Föreningsbidrag 2021
Förslag till social och omsorgsnämndens beslut
1. Grundbidraget till föreningarna fastställs till 4 000 kronor per förening.
2. Medlemsbidraget till föreningarna fastställs till 41 kronor per medlem.
3. Grund-och medlemsbidrag beviljas enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
4. Aktivitetsbidrag beviljas enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden delar årligen ut föreningsbidrag till föreningar
som ligger inom nämndens ansvarsområde.
860 000 kr har avsatts för att använda till föreningsbidrag för år 2021.
22 föreningar föreslås beviljas grund- och medlemsbidrag till en totalsumma av
208 171 kronor enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.
24 föreningar föreslås beviljas aktivitetsbidrag till en summa på 650 790
kronor enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.
__________
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Beslutsunderlag:
Föreningsbidrag 2021 Tjänsteskrivelse till nämnd
Bilaga förslag till fördelning grund- och medlemsbidrag
Bilaga förslag till fördelning aktivitetsbidrag
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden delar varje år ut föreningsbidrag till ideella
föreningar i Linköping som har verksamhet inom nämndens
ansvarsområde.Syftet är att stimulera föreningar att bedriva verksamhet för
personer som är i behov av stöd på grund av fysiska, psykiska
funktionsnedsättningar, eller andra sociala skäl och på så sätt ge förutsättningar
för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter och motverka
isolering för enskilda och grupper. Föreningsbidraget ska främja allas
delaktighet i samhället.
Föreningsbidragets delar är:


Grund- och medlemsbidrag som är tänkt att stimulera föreningslivets
grundverksamhet som styrelsemöten, porto, administration,
marknadsföring och liknande.



Aktivitetsbidraget är tänkt att stimulera till aktiviteter som bryter
isolering och främjar delaktighet för enskilda eller grupper.

Föreningsbidraget från kommunen är ett av många sätt som en förening kan få
in pengar till sin verksamhet. Det är tänkt som en delfinansiering och inte
huvudfinansieringen av en förening och dess verksamhet. Inför 2021 har flera
föreningar ansökt om stora summor pengar. Fördelningsförslaget bygger på att
nämnden inte ger stora summor till få föreningar utan fördelar så att alla som
tillhör nämndens ansvarområde ska få ett ekonomiskt bidrag.
Andra principer bakom förslaget är att aktiviteterna ska:
-

bryta isolering och gynna delaktighet eller

-

möta andra angelägna behov inom nämndens ansvarsområde eller

-

kompletterar nämndens egen verksamhet

-

rikta sig till flera personer och inte gynna enskilda

-

återkommande aktiviteter har prioriterats framför enstaka punktinsatser

En annan grundläggande princip bakom förslaget är att om flera föreningar har
ansökt om en liknande aktivitet så får alla föreningar, som har sökt, bidrag till
den sortens aktivitet. Ett exempel på det är nattvandring och kostnader som
möjliggör digitala möten med medlemmarna.
I social- och omsorgsnämndens internbudget för år 2021 finns 860 000 kronor
avsatt till föreningsbidrag.
Det har inkommit 34 antal ansökningar om grund- och medlemsbidrag varav
22 har bedömts uppfylla reglerna och föreslås beviljas grund- och
medlemsbidrag. Den totala summan är 208 171 kr
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Det har inkommit 29 antal ansökningar om aktivitetsbidrag på ett totalt belopp
på 1 261 794 kr. 24 föreningar har bedömts ligga inom nämndens
ansvarsområde och föreslås få aktivitetsbidrag. Den totala summan är 650 790
kr.
Förändrade förutsättningar inför 2021
I juni 2020 tog social- och omsorgsnämnden beslut om en åtgärdsplan för att
uppnå balans i sin budget. (Dnr 2020-331)
En av åtgärdspunkterna berörde föreningsbidraget och budgeten reducerades
med 750 000 kronor till 860 000 kronor. I samband med detta beslutades också
att bidrag till lönebidragsanställningar inte längre beviljas. Dessutom sågs
kriterierna för att ingå i nämndens ansvarsområde över.
Enligt Social- och omsorgsnämndens reglemente är nämndens ansvarsområden
målgrupper som ingår i: LSS oavsett ålder, socialpsykiatri oavsett ålder,
missbruksvård oavsett ålder, barn och unga där aktiviteterna syftar till att
skapa goda uppväxtvillkor kopplade till nämndens ansvarsområde, mottagande
av asylsökande och ensamkommande barn och visst brottsförebyggande arbete
och insatser kring unga lagöverträdare.
Föreningens verksamhet eller aktiviteter ska inte heller tillhöra annan nämnds
eller aktörs ansvarsområde, t ex regionen eller statlig myndighet.
Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltningen när en förening eller de
sökta aktiviteterna kan ligga inom deras ansvarsområde. Syftet har varit
diskutera vilka delar som ligger inom ramen för vilken nämnds ansvarsområde.
En del föreningar kommer att få föreningsbidrag från olika nämnder men till
olika saker.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget ryms inom social- och omsorgsnämndens budget.
Jämställdhet
Det finns variationer mellan föreningarna där en del har flest kvinnor och andra
har flest män som medlemmar. Ansökningarna visar hur könsfördelningen
mellan medlemmarna är men inte hur vilka som deltar i aktiviteterna.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
Samtliga ansökande föreningar

