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Föreningsbidrag 2012
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har uppdraget att behandla ansökningar om bidrag från
föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden fattade beslut om de flesta föreningarna på socialnämnden
2011‐12‐15. Två av föreningarna, Rikslänkarna och Riksförbundet för hjälp åt
narkotika och läkemedelsberoende RFHL, hade stora förändringar sedan
ansökningarna lämnades in, därför lyftes de ur och beslutet skulle tas vid ett
senare tillfälle. Dessutom har Qvinnokulan som tidigare hörde ihop med
RFHL framställt om bidrag.
Det totala beloppet att fördela för år 2012 är 2 524 kkr. Det är fördelat 2 144
kkr. Kvar är 379 500 kr.
En parlamentarisk grupp ur socialnämndens allmänna utskott har deltagit i
beredningen. Gruppen har haft en sammankomst. Berörd tjänsteman från
förvaltningen har deltagit för information om föreningarnas verksamhet och
lämnat synpunkter på fördelningen, som underlag för förslagen.
Socialnämndens egna målgrupper har prioriterats. Det innebär bl.a. att
föreningar som på olika sätt kompletterar eller ersätter socialnämndens
verksamhet eller utgör ett stöd till de mest utsatta grupperna, har värderats
högre än andra. En del vars verksamhet bedömts som särskilt betydelsefull
har värderats högst.
Föreningar som förutom verksamhetsbidrag ansöker om bidrag till sina
lokaler beviljas bidrag till dessa bara för ett år i taget.
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Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
‐ fastställa föreningsbidraget för
• Rikslänkarna 20 000 kr i verksamhetsbidrag och 36 000 kr i lokalbidrag
• RFHL 10 000 kr i verksamhetsbidrag och 18 000 kr i lokalbidrag för
första halvåret, samt att en kontakt tas i juni och om föreningen
fungerar, utbetalas samma summa för nästa halvår.
• Qvinnokulan med ett startbidrag med 5 000 kr.
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐ fastställa föreningsbidraget för
• Rikslänkarna 20 000 kr i verksamhetsbidrag och 36 000 kr
i lokalbidrag
• RFHL 10 000 kr i verksamhetsbidrag och 18 000 kr i lokalbidrag för
första halvåret, samt att en kontakt tas i juni och om föreningen
fungerar, utbetalas samma summa för nästa halvår.
• Qvinnokulan med ett startbidrag med 5 000 kr.
_____
Beslutsexpediering
Rikslänkarna, RFHL, Qvinnokulan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

