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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anida Elik

2021-11-05

Dnr SON 2021-1011

Social- och omsorgsnämnden

Föreningsbidrag 2022
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.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden delar årligen ut föreningsbidrag till föreningar
som ligger inom nämndens ansvarsområde.
877 200 kr har avsatts för att använda till föreningsbidrag för år 2022.
24 föreningar föreslås beviljas grund- och medlemsbidrag till en totalsumma av
238 762 kronor enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.
Resterande medel, 638 438 kronor, kommer att användas under 2022 till
aktivitetsbidrag.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd Föreningsbidrag 2022
Bilaga förslag till fördelning grund- och medlemsbidrag
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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.
Föreningsbidraget består av två delar; grund- och medlemsbidrag och
aktivitetsbidrag. Denna beslutshandling rör grund- och medlemsbidrag.
Aktivitetsbidrag beslutas separat.
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.
I social- och omsorgsnämndens internbudget för år 2022 finns 877 200 kronor
avsatt till föreningsbidrag.
27 föreningar har inkommit med ansökningar om grund- och medlemsbidrag.
24 av dessa ansökningar uppfyller reglerna och föreslås beviljas bidrag. Vilka
föreningarna är och bidragets storlek presenteras i en bilaga till
tjänsteskrivelsen.
Totalkostnaden är 238 762 kronor.
En skillnad från föregående år att något fler föreningar har sökt grund- och
medlemsbidrag samt att dessa föreningar har fått fler antal betalande
medlemmar under år 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget ryms inom social- och omsorgsnämndens budget.
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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.
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:
Föreningar som berörs av beslutet

