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Föreningsbidrag 2012 – kompletteringar från tidigare fattade
beslut 2011‐12‐15 och 2012‐02‐15
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har uppdraget att behandla ansökningar om bidrag från
föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden fattade beslut om föreningsbidrag för föreningarna vid
socialnämnden dels 2011‐12‐15 och dels 2012‐02‐15.
Rubricerade kompletteringar berör följande:
Hyran till HSO som beslutades 2011‐12‐15 på 679 000 kr höjdes och är på
720 600 kr vilket medför en mellanskillnaden på 41 600 kr.
I beslutet 2011‐12‐15 för Demensföreningen beslutades att utbetala 13 000 kr
och om det vid uppföljningen i juni fungerade bra för föreningen skulle
resterande 13 000 kr betalas ut. I telefonsamtal med ordförande uppger han att
Demensföreningen fungerar trots att ordförande och vice ordförande varit
sjukskrivna men de är nu på bättringsväg.
I beslutet 2012‐02‐15 för RFHL beslutades att utbetala 10 000 kr i verksamhets
bidrag och 18 000 kr i lokalbidrag och att en kontakt skulle tas i juni för att se
om föreningen fungerade. I möte med RFHL framgår att de har en fungerande
styrelse men inte haft en lämplig lokal. RFHL har from juni skrivit kontrakt
med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet på Magasingatan 25 och
kommer att ha en hyra på 3 000 kr i månaden.
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.
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Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
‐

fastställa ytterligare föreningsbidrag 2012 för
HSO mellanskillnaden 41 600 kr i lokalbidrag.
Demensföreningen 13 000 kr i verksamhetsbidrag.
RFHL 10 000 kr i verksamhetsbidrag och 18 000 kr i lokalbidrag.

_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

återremiss för kompletteringar.

_____

Beslutsexpediering
HSO, Demensföreningen och RFHL
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