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Motion – föreningsbidraget i Hörby kommun
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämna en motion i
Kommunfullmäktige angående föreningsbidraget i Hörby kommun
Socialdemokraterna yrkar:
Att föreningsbidraget utökas och kopplas till mentorskap
Att möjligheter att söka bidrag till detta projekt ses över
Att utreda var och vem som skall leda detta projekt
Att snarast möjligt få igång samarbete med föreningarna
Att på detta sätt minska försörjningsstödet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-05-27 att
motionen fick ställas och överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen
förberedning
Kommunstyrelsen önskar nu ett yttrande i frågan från Kultur-och
fritidsnämnden

Beskrivning av ärendet
Föreningslivet har en viktig roll i samhället och förslaget i motionen skulle
kunna leda till utökad livskvalitet för personer som är i behov av det,
samtidigt som det kan ge vinster åt föreningar och samhället i stort.
Att använda mentorskap i föreningarna för att integrera barn och unga är
en god idé. Här är det viktigt med nära samarbete mellan social sektor,
skola, kultur och fritid och föreningsliv för ett lyckat resultat.
Förslaget med subventionerade anställningar kan fungera bra och kan
leda till win – win, men då Hörbys majoritet av föreningar är väldigt små
till storlek blir detta svårare. Det är få föreningar i Hörby Kommun som
har möjlighet att vara mentor/handleda en anställd.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens föreslår Kommunstyrelsen att lämna följande
yttrande till Kommunfullmäktige:
Intentionen i motionen är bra men avslås som helhet. Det är väldigt få
föreningar i Hörby som har organisation för att klara en handledarroll som
beskrivs i motionen
Att arbeta med mentorskap i föreningsliv under andra former och mer
inriktat på barn och unga bör utredas vidare. Något som ligger i linje med
Kultur- och fritidsnämndens vision i det förebyggande arbetet
Beslutsunderlag
Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

