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§ 10
Reviderade riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Dnr 1.2.2-125/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer för bidrag
till ideella föreningar.
2. Socialnämnden delegerar till ansvarig enhetschef på
förvaltningen att besluta om justeringar i riktlinjerna som
avser förtydliganden av innehållet.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Socialnämnden har i uppdrag att fördela bidrag till ideella
föreningar, för att komplettera socialtjänstens egna och upphandlade
verksamheter. Förvaltningens utredningar av bidragsansökningarna
följer de riktlinjer som nämnden beslutar om. I samband med det
senaste årets utredningar av föreningars ansökningar har det visat
sig att nuvarande riktlinjer behöver förtydligas på en del punkter.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer i
syfte att förtydliga hanteringen för föreningarna och ta med uppdrag
som framgår av nämndens budget.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 februari 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde först fråga om återremiss av ärendet och fann
att nämnden beslutat avgöra ärendet idag därefter fråga om bifall
eller avslag till förvaltningens förslag till beslut och fann att
nämnden beslutat enligt förvaltningen förslag
Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S) yrkade bifall till
förvaltningens förslag.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade återremiss med hänvisning
till eget förslag till beslut.
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Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för yrkande om återremiss med hänvisning till det egna
förslaget;
”1. Att ”Reviderade riktlinjer för bidrag till ideella föreningar”
återremitteras
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Vi instämmer i stort i de riktlinjer som framförs av förvaltningen och
anser det vara av stor vikt att föreningar för att få erhålla kommunala
bidrag skall präglas av demokrati samt ta avstånd från alla former av
våldsbejakande uttryck och åsikter. Men vi finner det problematiskt att
förvaltningen ska kunna hålla inne, stoppa eller återkräva bidrag i fall
där företrädare för föreningen eller person som föreningen på något
sätt samverkar med uttrycker åsikter i strid med ”demokrati,
jämställdhet, mångfald eller alla människors lika värde” eftersom en
sådan bedömning är svårtolkad och lättmissbrukad.
Mot bakgrund av detta anser vi att ärendet bör återremitteras så vi får
tydlighet i vad som gäller.”

