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2017-01-16
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/136

§ 10 Kriterier för bidrag till föreningar med
socialt inriktad verksamhet, återremitterat
ärende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att:
Anta kriterier för bidrag till föreningar med socialt inriktad
verksamhet enligt förslag 2016-11-01
Kriterierna föreslås börja gälla från och med 2017-03-01.
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
Kristina Holmqvist (M), Eva Lindholm (M) till förmån för eget
yrkande.
Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att återremittera ärendet
”kriterier för bidrag till föreningar med socialt inriktad verksamhet”
dnr 2016/136.
Vid sammanträdet ställdes ett yrkande om att begreppet ”kulturell
mångfald” behövde preciseras.
Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap
och kultur) antog vid sin generalkonferens 2001-11-02 en ”allmän
förklaring om kulturell mångfald”. Förklaringen innehåller följande
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12 artiklar, samt en handlingsplan för genomförandet.
Ytterligare ett yrkande ställdes vid behandlingen i
kommunfullmäktige: ”bedömningskriterierna behöver ses över så att
föreningar som genererar positiva samhällsvinster inte exkluderas”.
Både kultur- och fritidsförvaltningen och socialnämnden har i sina
yttranden ställt sig positiva till att föreningar som bedriver frivilligt
socialt arbete knyts närmare socialförvaltningen, enligt förslag på
kriterier.
I meddelandeblad från Socialstyrelsen nr 2/2012 klargörs reglerna för
socialnämndens respektive den enskilda utförarens ansvar när
utförandet av en insats lämnats till en enskild verksamhet, t ex en
ideell förening.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att kulturell mångfald tas bort som
bedömningskriterium.
Eva Lindholm (M), med bifall av Gert Nygren (SPI, yrkar att ärendet
ska återremitteras för att bedömningskriterierna behöver ses över så
att föreningar som genererar positiva bedömningskriterier inte
exkluderas. Uppsala kommuns bedömningskriterier utgör ett gott
exempel.
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska återremitteras eller
avgöras under sammanträdet och finner bifall till det sistnämnda.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag mot Borgs yrkande och finner bifall för det förstnämnda.
Voterings begärs.
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Ordföranden fastställer följande voteringsproposition: JA-röst för
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. NEJ-röst för Borgs
yrkande.
Omröstning
JA: Susanne Meijer (S), Magnus Lennartsson (C), Henrik Andersson
(S), Kristina Cavetoft (S), Anders Larsson (C), Birger Larsson (L),
Filip Persson (MP)
NEJ: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD)
AVSTÅR: Lars-Evald Svensson (SPI), Gert Nygren (SPI), Kristina
Holmqvist (M), Eva Lindholm (M)
JA-röst: 7 st, NEJ-röst: 2 st, AVSTÅR: 4 st
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-16, § 3.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 197
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 201701-03.
Pressmeddelande från Unesco 2001-11-02
Meddelandeblad från Socialstyrelsen nr 2/2012
_____
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