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Socialförvaltningen
Socialnämnden

Ansökningar om bidrag till föreningar med
socialt inriktad verksamhet
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden bifalla
föreningsbidrag enligt följande:
- Att bifalla föreningsbidrag enligt följande:


Röda Korset Hörbykretsen, 3 000 kronor till FHFA



Anhörigföreningen i Hörby, 5 000 kronor till föreläsning och
aktivitet.



Hörby Demensföreningen, 3 000 kronor till föreläsning
Juridik i vardagen, framtiden socialtjänst och äldre
lagstiftning.



Östraby Rödakors-krets, 5 000 kronor till utflykt och aktivitet
för seniorer

- Att avslå föreningsbidrag enligt följande:


Röda korset Hörbykretsen, 8 000 kronor till Utveckling av
projektet Växtkraft

Motivering
1. Rödakorset Hörbykretsen ansöker om 3 500 kronor i bidrag som
är tänkt att täcka arbetet med avgiftsfria utbildningar: Första hjälpen
för alla (FHFA). Bidraget avser täcka kostnader som
utbildningsmaterial och resor inom kommunen.

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77
kommunen@horby.se | www.horby.se

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (3)
Dnr

2019-10-31

SN 2019/166

Socialförvaltningen
Förvaltningen föreslår att föreningen får bidrag med 3 000 kronor
för att kunna bedriva FHFA som är viktig för invånarnas välmående.
2. Rödakorset Hörbykrets ansöker om 10 000 kronor i bidrag som
avser täcka kostnader av integrationsprojektet Växtkraft i Hörby.
Målsättningen med projektet är att via praktiska aktiviteter såsom
odling och enklare byggprojekt kunna möta målgruppens behov av
meningsfull sysselsättning.
Förvaltningen föreslår att avslå ansökan p.g.a. att bidraget avser
täcka få deltagare.

3. Anhörigförening i Hörby ansöker om 8 000 kronor i bidrag för
att täcka höstens och vinterns aktiviteter för medlemmar.
Förvaltningen föreslår att Anhörigföreningen får bidrag med 5 000
kronor för att möjliggöra genomförandet av föreläsningar och
julfirande.
4. Hörby Demensförening ansöker om 3 000 kronor i bidrag för att
täcka resekostnader och boendekostnader som uppkommer i
samband med en föreläsning med Advokat Pär Ramström.
Förvaltningen föreslår att Hörby Demens föreningen får bidrag med
3 000 kronor för att kommunens invånare ska få möjlighet till
information och kunskap om äldres lagstiftning och rättigheter.
5. Östraby rödakors-krets ansöker om 6 000 kronor i bidrag för att
kunna genomföra utflykter för äldre som bor i Östraby socken.
Föreningens målsättning är att via planerade utflykter bryta
ensamheten och isoleringen för äldre som bor i Östraby socken.
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Förvaltningen föreslår att Östraby Rödakors-krets får 5 000 kronor
för att möjliggöra aktiviteter för kommunens seniorer som är bosatta
i Östraby.

Beslutsunderlag

Östraby rödakorskrets.pdf
Demensförening.pdf
Hörby rödakorskrets-1.pdf
Hörby rödakorskrets-2.pdf
Östraby rödakorskrets.pdf

