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§ 245 Kriterier för bidrag till föreningar med
socialt inriktad verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att:
Anta kriterier för bidrag till föreningar med socialt inriktad
verksamhet enligt tjänsteskrivelse från
kommunledningsförvaltningen daterad den 26 oktober 2016.
Kriterierna föreslås börja gälla från och med 2017-01-01.
Ansökningar lämnas in i kommunens gemensamma webbtjänst för
ansökningar av bidrag.
Socialförvaltningen hanterar ansökningarna enligt kriterier.
Bidrag eller anslag tas från socialnämndens ordinarie budget.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) och Gert Holst (SD) anmäler reservation enligt
följande: SD ledamöter av styrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande. Att som absolut kriterium kräva
”aktiviteter” som ska främja kulturell mångfald innebär en
politisering av det kommunala stödet till föreningarna.
Eva Lindholm (M) och Birger Torkildsen (M) anmäler reservation
till förmån för avslagsyrkandet.

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 kulturJusterande
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och 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
Stefan Borg (SD) yrkar i första hand som ändring att punkt sex ska
utgå och i andra hand avslag på arbetsutskottets förslag i sin helhet.
Eva Lindholm (M) yrkar att punkt sex i arbetsutskottets förslag ska
utgå.
Susanne Meijer (S), Kristina Cavetoft (S), Filip Persson (MP),
Magnus Lennartson (C), och Lena Rosvall (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Gerty Holst (SD) yrkar som ändring att formuleringen ”kulturell
mångfald” i arbetsutskottet förslag ersätts med ”social mångfald”.
Susanne Meijer (S) yrkar avslag på Gerty Holsts (SD)
ändringsyrkande.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag
finns:
Ändringsyrkande från Stefan Borg (SD) m fl.
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I andra hand avslagsyrkande från Stefan Borg (SD).
Bifallsyrkande från Susanne Meijer (S) m fl.
Ändringsyrkande från Gert Holst (SD).
Avslagsyrkande på Gert Holsts (SD) ändringsyrkande från Susanne
Meijer (S).
Ordföranden ställer först proposition på Gert Holsts (SD)
ändringsyrkande och finner avslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stefan Borgs (SD)
ändringsyrkande och finner avslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Den som yrkar avslag på Stefan Borgs (SD) ändringsyrkande röstar
JA.
Den som yrkar bifall till Stefan Borgs (SD) ändringsyrkande röstar
NEJ.
För JA-propositionen röstar: Susanne Meijer (S), Magnus
Lennartson (C), Kristina Cavetoft (S), Lena Rosvall (S), Anders
Larsson (C), Marie Keismar (L), Filip Persson (MP) och Gert
Nygren (SPI).
För NEJ-propositionen röstar: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD),
Birger Torkildsen (M) och Eva Lindholm (M).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Björn Åvik (SPI).
Omröstningsresultat
Med åtta (8) JA-röster mot fyra (4) NEJ-röster samt en (1) ledamot
som avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen avslå Stefan
Borgs (SD) ändringsyrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

4 (4)

Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förlag och
finner bifall.

Beslutsunderlag
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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