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Socialförvaltningen
Socialnämnden

Ansökningar om bidrag till föreningar med
socialt inriktad verksamhet
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att bifalla föreningsbidrag enligt
följande:




Anhörigföreningen i Hörby får bidrag med 7 100 kronor som bidrag
till lokal och buss vid aktiviteter
Hörby rödakorskrets får bidrag med 7 250 kronor i bidrag till
anordning av ett föredrag

Motivering
ALLMÄN INFORMATION OM UPPFYLLELSE AV KRAV








Samtliga sökande är registrerade i Kultur- &
Fritidsförvaltningens föreningsregister/sociala föreningar.
Det är styrelsen i föreningarna som ansöker.
Samtliga föreningar drivs av frivilligkrafter
Samtliga föreningars aktiviteter är i huvudsak förebyggande
eller främjande
Samtliga föreningars aktiviteter är förenliga med
Socialnämndens mål och inriktning
Samtliga föreningar utgör ett viktigt komplement till
socialnämndens verksamheter och bidrar till att minska
kostnaderna för kommunen
Föreningarnas styrelse ska ha sitt huvudsäte och
verksamhetsområde i Hörby kommun. Detta gäller för två av
de sökande föreningarna.

1. Anhörigföreningen är registrerad i Kultur- & Fritidsförvaltningens
föreningsregister/sociala föreningar. Anhörigföreningen äskar medel
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till två julfester för att stärka anhöriga och deras sjuka närstående.
Dessutom är avsikten att minska isoleringen och ensamheten med
tanke på pandemin.
Föreningen kommer följa restriktionerna från Folkhälsomyndigheten
och därför kommer det anordnas julfirande vid två sittningar för
mindre grupper men ändå jobba för alla medlemmar.
Motivering:
I alla sammanhang arbetar föreningen för att underlätta för
kommunen. Föreningen samverkar tätt med anhörigkonsulent inom
Hörby kommun. Många medlemmar i föreningen är också kopplade
till socialförvaltningens vård och omsorg av flera anledningar, t ex
närstående som har demens, anhörig som måste sköta kontakter med
myndigheter och dessutom vårdar många sina närstående i hemmet.
Anhörigföreningen underlättar arbetet för kommunen i allra högsta
grad.
2. Hörby rödakorskrets är registrerad i kultur-& fritidsförvaltningens
föreningsregister/sociala föreningar. Hörby rödakorskrets äskar medel
till kostnader för ett föredrag/föreläsning under höst.
Föredraget är kostnadsfritt och kommer att utföras av en
rödakorsdelegat. Syftet är att kunna erbjuda Hörbyborna möjlighet att
ta del av hur arbetet i en katastrof med långvariga eller kortvariga
insatser från hjälporganisationer går till i praktiken.
Rödakorskrets avvaktar med att bestämma vilken delegat som ska
komma, men ser ett behov av att ha finansieringen klar i god tid.
Kretsen kommer också att vara hänvisade till de delegater som har
möjlighet att komma med tanke på att pandemin.
Motivering
Hörby rödakorskrets arbete går ut på att bryta isolering, förhindra och
lindra mänskligt lidande. Rödakorset finns på plats med sina frivilliga
för att bidra till minskad utsatthet. Hörby rödakorskrets har nära
samarbete med alla sociala föreningar samt med kommunen.
Deras arbete kompletterar socialförvaltningens arbete för bättre hälsa
hos kommunens invånare och främst ensamma seniorer.

Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.

Anhörigföreningen i Hörby.pdf
Hörby rödakorskrets
https://fri.horby.se/forening/katalog.aspx

Sociala foreningar.xxl
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Antagen av socialnämnden 2017-xx-xx.
1. Allmänna bestämmelser Bidraget avser socialt inriktade föreningar som
är registrerade hos Kultur- och fritidsförvaltningen http://fri.horby.se/forening
Föreningen skall ha sitt säte i Hörby. Det kommunala bidraget avser att
vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna skall därför själv bidra genom
att erlägga skälig medlemsavgift som fyller kraven från Kultur-och
Fritidsförvaltningens föreningsreglemente.
• Bidraget avser att täcka en del av de totala kostnaderna.
• Bidragssökande organisationer skall ha sådan stabilitet och omfattning
att ett kommunalt stöd kan motiveras.
• Bidraget kan beviljas till inom kommunen verksam organisation, dock
inte till sektion eller distriktsorganisation.
• Inlämnade bidragsansökningar kontrolleras kontinuerligt. Missbruk eller
lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från
bidrag.
2. Kriterier för bidrag
• Ansökan ska lämnas av styrelsen.
• Föreningens arbete skall vara frivilligt inom Socialnämndens område.
• Aktiviteterna skall i huvudsak vara förebyggande och/eller främjande för
barn, ungdom och vuxna.
• Aktiviteterna skall vara förenliga med Socialnämndens mål och
inriktning.
• Aktiviteterna skall utgöra komplement eller alternativ till
Socialnämndens verksamhet.
• Bidraget är inriktat på lokala föreningar (Hörby kommun ska vara säte
för styrelsen och verksamhetsområde)
3. Stöd och bidrag till socialt inriktad verksamhet
➢Definition av socialt inriktad verksamhet Stöd och bidrag kan ges till en
förening som har som främsta syfte att stödja människor som är i behov
av samhällets stöd. Det kan till exempel vara att skapa mötesplatser, bidra
med utbildning- och informationsinsatser, ge stöd till anhöriga samt
hälsofrämjande och meningsskapande aktiviteter.
➢Socialförvaltningens mål och inriktning Stöd och bidrag inkluderar
verksamhet till frivilligt socialt arbete som avlastar och/eller är ett
komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde.
Socialförvaltningens övergripande mål är att arbeta för trygga och
självständiga medborgare. Socialförvaltningen är en förvaltning med en
mångfald av verksamheter. Förvaltningen består av olika enheter såsom
äldreomsorg, Individ och familj, LSS, Myndighetsenhet, förebyggande
enhet inriktat på integration och folkhälsa
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Väntjänst och äldre samordnare
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