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§ 197 Kriterier för bidrag till föreningar med
socialt inriktad verksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ny beredning.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun ser en ökning av ansökningar om bidrag från
föreningar med socialt inriktad verksamhet. Bidrag och stöd till dessa
föreningar kan utveckla samarbetsformer mellan offentliga och
frivilliga verksamheter.
Ansökningar från dessa föreningar handläggs i första hand av kulturoch fritidsnämnden, men ansökningar kommer även till socialnämnd
och kommunstyrelse för bedömning och beslut.
För att bedöma dessa ansökningar på ett likvärdigt sätt har ett förslag
tagits fram som stöd för den fortsatta handläggningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig mycket positiva till
förslaget att föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete knyts
närmare socialförvaltningen. Det är en vinst för både förening och
kommun då båda parterna kommer att få ut mer av samarbetet.
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget med förslag på
korrigeringar i kriterierna. Socialnämnden bedömer att bidrag eller
anslag tas från Socialnämndens ordinarie budget.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Borg (SD) yrkar på återremiss med motivering att det behöver
preciseras vad som menas med kulturell mångfald.
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Martin Nilsson (M) yrkar på återremiss med motivering att
bedömningskriterierna behöver ses över så att föreningar som
genererar positiva samhällsvinster inte exkluderas.
Beslutsordning
Ordföranden Tommy Hall (S) ställer proposition om ärendet ska
avgöras under sammanträdet eller återremitteras och finner att
ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Votering begärs.
Ordföranden Tommy Hall (S) fastställer följande
voteringsproposition: JA-röst för att ärendet avgörs under
sammanträdet. NEJ-röst för att återremittera ärendet.
Omröstning
JA-röster: Susanne Meijer (S), Anders Johansson (S), Henrik
Andersson (S), Renaldo Tirone (S), Susanne Stjernfeldt (S), Lena
Rosvall (S), Kristina Cavetoft (S), Lillemor Widh (S), Håkan
Hansson (S), Anders Larsson (c), Magnus Lennartson (C), Paul
Jönsson (c), Alling Svensson (C), Gunvor Håkansson (C), Yvonne
Kulstad (L), Birger Larsson (L), Hans Frank (L), Anette Börjesson
(MP), Kristina Hansen (KD), Uno Hansson (V), Tommy Hall (S),
Bengt Hedlund (SPI, Jan Ekbladh (SPI), Gert Nygren (SPI)
NEJ-röster: Gerty Holst (SD), Jan Lind (SD), Bertil Andersson (-),
Johan Ohlin (SD), Stefan Borg (SD), Göran Olsson (SD), Martin
Nilsson (M), Eva Lindholm (M), Birger Torkildsen (M), Bo Lilja
(M), Stefan Jepson (M), Kristina Homqvist (M), Anette Persson
(M)
JA-röster 24 st. NEJ-röster 13 st.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ny beredning.
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Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsen 2016-11-07, § 245.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 386.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-26.
Förslag till kriterier för bidrag/stöd till föreningar med socialt
inriktad verksamhet, 2016-11-01.
Yttrande från socialnämnden, 2016-08-25.
Yttrande från Kultur och fritidsförvaltningen, 2016-04-27.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16 § 98.
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