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Översyn av formerna för stadens bidragsgivning
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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Katarina-Sofia stadsdelsnämnd har hemställt hos kommunstyrelsen om en
översyn av formerna för stadens bidragsgivning. Nämnden anser att det vore
mer rationellt att en nämnd, socialtjänstnämnden, prövar en förenings samlade
bidragsbehov.
Den nuvarande ansvarsfördelningen, dvs. stadsdelsnämnderna har ansvar för
den lokala verksamheten medan socialtjänstnämnden ger stöd till organisationer som verkar stadsövergripande, är i linje med hur staden hanterar ansvarsfördelningen i andra frågor. Förvaltningen är väl medveten om den problematik
som Katarina Sofia stadsdelsnämnd tar upp i sin hemställan men anser inte att
den är av sådan omfattning att den bör ligga till grund för översyn av ansvarsförhållandena.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd om en översyn av formerna för stadens bidragsgivning. Remisstiden går ut den 31 augusti 2005. Tjänsteutlåtande
och protokollsutdrag från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd bifogas.
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna
Hägersten, Rinkeby och Östermalm.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Remissen i sammanfattning
Katarina-Sofia stadsdelsnämnd konstaterar att det ofta förekommer att organisationer söker bidrag hos såväl socialtjänstnämnden som hos alla, eller flera,
stadsdelsnämnder.
Nämnden anser att handläggningen av stadens bidragsgivning måste effektiviseras. Handläggningen av bidragsansökningar är ofta arbetskrävande även om
bidragsbeloppen kan vara blygsamma. Nämnden anser att det vore mer rationellt att en nämnd prövar en förenings samlade bidragsbehov. Om således socialtjänstnämnden lämnar bidrag till en organisation anser stadsdelsnämnden att
bidraget bör omfatta stadens totala stöd. Socialtjänstförvaltningen kan vid behov inhämta nödvändiga uppgifter från stadsdelsförvaltningarna.
Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en översyn av formerna för stadens bidragsgivning.
Förvaltningens synpunkter
Den nuvarande ansvarsfördelningen, dvs. stadsdelsnämnderna har ansvar för
den lokala verksamheten medan socialtjänstnämnden ger stöd till organisationer som verkar stadsövergripande, är i linje med hur staden hanterar ansvarsfördelningen i andra frågor. Förvaltningen är väl medveten om den problematik
som Katarina Sofia stadsdelsnämnd tar upp i sin hemställan men anser inte att
den är av sådan omfattning att den bör ligga till grund för översyn av ansvarsförhållandena.
En översyn av stadens bidragsgivning har inletts. Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2005 om strategi för utveckling åren 2006 – 2008. Stadsledningskontoret fick då i uppdrag att under 2005 i samverkan med socialtjänstnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn
av stadens samlade föreningsstöd samt se över möjligheterna att underlätta för
föreningslivet vad gäller lokaler och liknande infrastruktur.
I samband med stadsdelsnämndsreformen lades ansvarsfördelningen för bidragsgivning till frivilligorganisationer inom socialtjänstområdet fast. Den in-
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nebär att socialtjänstnämnden beviljar bidrag till organisationer som verkar
stadsövergripande och stadsdelsnämnderna beviljar bidrag till organisationer
som arbetar lokalt.
Socialtjänstnämnden ger under 2005 ekonomiskt stöd med ca 125 mkr till ca
150 frivilligorganisationer i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag utifrån riktlinjer som antogs av nämnden den 17 februari 2004.
Bidrag ges till verksamhet som utgör ett komplement eller alternativ till stadens egna insatser för människor i utsatta situationer. Prioritet ges verksamheter som är direkt individstödjande och som organiserar och aktiverar människor
vilka av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara ett självständigt
och människovärdigt liv.
Förvaltningens samarbete med de olika organisationerna innebär bland annat
att utreda och bedöma ansökningar om ekonomiskt stöd, följa upp ekonomi och
verksamhet samt ge råd och stöd till organisationerna. Vidare innebär arbetet
att i samverkan mellan förvaltningens egna verksamheter, stadsdelsnämnderna
och organisationerna utveckla frivilligsektorns engagemang i socialtjänsten.
Förvaltningen delar Katarina-Sofia stadsdelsnämnds uppfattning att det är angeläget att bidragsgivningen till frivilligorganisationer hanteras på ett effektivt
och professionellt sätt. Det kan finnas risk för visst dubbelarbete när ansökningar från en organisation behandlas i flera nämnder. Om organisationerna
bedriver både stadsövergripande och lokalt arbete menar emellertid förvaltningen att det ändå är mest effektivt att socialtjänstförvaltningen handlägger
den ansökan som rör organisationens stadsövergripande verksamhet och stadsdelsnämnden/nämnderna den/de ansökningar som gäller den lokala verksamheten.
Om socialtjänstnämndens uppdrag skulle omfatta hela stadens bidragsgivning
inom socialtjänstens område skulle detta åtagande kräva en betydande kunskap
om de lokala förhållandena i de olika stadsdelsnämnderna. Det skulle då också
behövas större administrativa resurser inom socialtjänstnämnden. Stadsdelsnämndernas lokalkännedom skapar däremot förutsättningar för en effektiv
handläggning av bidragsansökningar som gäller verksamhet inom respektive
nämnds ansvarsområde.

Bilaga
Tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2005 från Katarina Sofia stadsdelsförvaltning och protokollsutdrag från Katarina Sofia stadsdelsnämnds sammanträde den 31 mars 2005.

