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Kriterier för bidrag till föreningar med socialt
inriktad verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att med denna komplettering anta
kriterier enligt förslag.

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” behöver 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 12 artiklar, samt en handlingsplan
för genomförandet:
Artikel 1 – Kulturell mångfald, mänsklighetens gemensamma arv
Artikel 2 – Från kulturell mångfald till kulturell pluralism
Artikel 3 – Kulturell mångfald som utvecklingsfaktor
Artikel 4 – Mänskliga rättigheter som en garanti för kulturell
mångfald
Artikel 5 – Kulturella rättigheter som en förutsättning för kulturell
mångfald
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Artikel 6 – Tillgång till kulturell mångfald för alla
Artikel 7 – Kulturarvet som grund för skapande
Artikel 8 – Kulturella varor och tjänster: unika handelsvaror
Artikel 9 – Kulturpolitik som en katalysator för skapande
Artikel 10 – Att stärka kapaciteten för skapande och spridning på
global nivå
Artikel 11 – Att etablera samarbeten mellan den offentliga sektorn,
den privata sektorn och civilsamhället
Artikel 12 – Unescos roll
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.

Mikael Daxberg
Kanslichef

Beslutsunderlag
Pressmeddelande från Unesco 2001-11-02
Meddelandeblad från Socialstyrelsen nr 2/2012

