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Ansökan om föreningsbidrag och stöd för äldreverksamhet
2019
Ärendebeskrivning
I vård och omsorgsnämndens reglemente står att nämnden utifrån de riktlinjer som nämnden
fastställt skall ge olika form av stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har
nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper.
Förvaltningens yttrande
Föreningsbidraget uppgår till 310 000: - för verksamhetsår 2019. Bidraget utgörs av ordinarie
föreningsbidrag som uppgår till 248 000: - som fördelas enligt följande:


50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet
betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås Kommun, för 2019 blir ersättningen
37: - per medlem (2018: 34: - per medlem).



50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas
fasta lokalkostnader, för 2019 är ersättningen 22 % av föreningarnas lokalkostnader
(2018: 20 % av lokalkostnaderna).

För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och skapa en utjämning som
skyddar mot svängningar mellan åren framräknas bidraget utifrån de tre senaste årens
genomsnitt.
Därtill fördelas kompletterande föreningsbidrag som uppgår till 62 000: - till organisationer
som arbetar för att främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering, främja projekt
som kompletterar äldreomsorgens ordinarie verksamhet och främja projekt som bidrar till att
pröva och utveckla nya metoder och idéer mot äldreomsorg.
Ansökningar ordinarie föreningsbidrag

SPF Bjärkebygden

PRO Alingsås

SPF Hjorten

Kommunpensionärerna SKPF

PRO Bjärke

Aktiva Seniorer

RPG Missionsförsamlingen

Ansökningar kompletterande föreningsbidrag

Hemsjö IF
Ansökt om 6 000: Pensionärsgymnastik för 20 aktiva medlemmar i åldrarna 65-95 år cirka 40 tillfällen per år.
Bidraget avser täcka transporter till och från Byavallen för den del som inte täcks av
medlemsavgifter och bussavgiften de enskilda betalar. Vidare avser bidraget täcka vissa
redskapsinköp till verksamheten för gymnastiken.

Alingsås Folkdansgille
Ansökt om 8 000: Ansökt om bidrag till buss och chaufför för att kunna åka runt och uppträda på äldregårdarna
på midsommarafton.

PRO Alingsås
Ansökt om 20 000: Ansöker om bidrag för att starta en ringlinje för att öka tryggheten hos äldre ensamboende
personer samt för 4-5 resor i närområdet med tema kultur, nostalgi och naturupplevelse om
10 000: -. Samt ansöker om bidrag om 10 000: - för att inbjuda äldre personer med utländsk
bakgrund och bredda kontaktverksamheten.

SK Mjörn Boule-sektionen
Ansökt om 20 000: Ansöker om bidrag för bouleverksamhet varje torsdag för de 12-15 medlemmarna. Bidraget
avser att bekosta uppvärmningskostnader av lokal under vintersäsongen och
iordningställande av grusplan inför sommarsäsongen.
Vidare har ABF den 29:e mars skickat en förfrågan som kan vara relevant för kompletterande
föreningsbidrag. Förfrågan avser om nämnden vill delta i tvåårsprojektet ”Ung i sinnet” med
syftet att erbjuda människor på äldreboende inom Alingsås kommun högre livskvalitét och
ökad psykisk hälsa via kultur. Projektet är en kultursatsning med en total kostnad över
tvåårsperioden om 150 000: - där ABF FyrBoDal är medfinansiär och bekostar halva
kostnaden. Deltagande medför således en årlig kostnad för nämnden om 37 500: - under en
tvåårsperiod.
Förslag på fördelning
Utifrån nämndens riktlinjer för föreningsbidrag föreslås de 248 000: - som avser ordinarie
föreningsbidrag fördelas enligt följande:
Tilldelning 2018









SPF Bjärkebygden
PRO Alingsås
SPF Hjorten
Kommunpensionärerna SKPF
PRO Bjärke
Aktiva Seniorer
RPG Equmeniakyrkan
TOTALT

5 800: -

5 700: 75 900: 65 800: 42 900: 21 300: 12 500: 15 800: 240 000: -

Förslag 2019
78 500: 66 000: 45 300: 22 400: 14 300: 15 800: 248 000: -

Utifrån nämndens riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag föreslås de 62 000: - som
avser Stöd för äldreverksamhet fördelas enligt följande:






Hemsjö IF
Alingsås Folkdansgille
PRO Alingsås
SK-Mjörn Boulesektion
Kvarvarande medel

6 000: 0: 10 000: 5 000: 41 000: -

Motivering till fördelning av kompletterande föreningsbidrag:
- Hemsjö IF tilldelas utifrån ansökt belopp.
- Alingsås Folkdansgilles fördelas utifrån rutiner för kompletterande föreningsbidrag
inga medel från föreningsbidraget. Men Alingsås Folkdansgille kommer i samverkan
med förebyggandeenheten ersättas för sina kostnader och möjliggöras att bibehålla
traditionen att uppträda på äldregårdarna på midsommarafton.
- PRO Alingsås tilldelas del av ansökan utifrån viss att viss osäkerhet råder kring
projekten bidraget avser användas till.
- SK-Mjörn tilldelas endast en del av ansökan dels utifrån få aktiva medlemmar och
dels utifrån att det finns viss tveksamhet om ansökan överensstämmer med riktlinjer
för kompletterande föreningsbidrag.
De kvarvarande medlen om 41 000: - finns möjlighet att ansöka om per 1/10 2019.
- Inför denna ansökan avser förvaltningen att inhämta mer information från ABF om
vad deras erbjudande omfattar och om ABF avser göra en formell ansökan om
kompletterande föreningsbidrag för en kultursatsning.
- Vidare har PRO Alingsås möjlighet att inkomma med en uppföljning av den
presumtiva ansökan som specificerar aktiviteter och kostnader mot den del av
ansökan som avser att inbjuda äldre personer med utländsk bakgrund och bredda
kontaktverksamheten.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ovanstående fördelning av ordinarie och
kompletterande föreningsbidrag för 2019.

Beslutet ska skickas till
Andreas Hasselteg, berörda föreningar

Anita Hedström
Förvaltningschef

