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Översyn av vård- och äldreomsorgsnämndens
föreningsbidrag
Ärendebeskrivning

I vård och äldreomsorgsnämndens reglemente står att nämnden med de
riktlinjer som nämnden fastställer skall ge olika form av stöd och stimulans till
föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör
nämndens målgrupper. Nuvarande riktlinjer för fördelning av föreningsbidrag
beslutades 2008.
Invånarna i Alingsås kommun som är över 65 år uppgår till cirka 9 000
personer och de sju pensionärsföreningar som ansökt om föreningsbidrag
2018 har cirka 3 500 medlemmar.
Föreningsbidraget uppgår 2018 till 300 000 kronor. 240 000 kronor av
bidraget fördelas till ordinarie pensionärsföreningar utifrån antal medlemmar
och lokalkostnader. Därtill fördelas 60 000 kronor av bidraget som ett särskilt
stöd för äldreverksamhet. Till exempel idrottsresor för äldre, omkostnader vid
aktiviteter mot äldreomsorgen, uppmuntran till frivilligarbetare med mera.
Föreningsbidrag avseende övertagen funktionsstödsverksamhet från
Socialnämnden har ej flyttats till vård- och äldreomsorgsnämnden och
inkluderas inte i föreslagen översyn.

Förvaltningens yttrande
En målsättning med förändringen av föreningsbidraget är att fortsatt stödja
pensionärsföreningarna men också att se över om bidraget kan utvecklas för
att främja ökad samverkan med civilsamhället och frivilligkrafter. Bl.a. är det
viktigt att arbeta för att minska känslan av ensamhet och social isolering.
Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning 2018 svarade mindre än hälften
(50 % hemtjänst och 38 % Särskilt boende) att de inte upplever ensamhet.
En översyn av föreningsbidraget avser bland annat att se över:
 Hur kan den ordinarie äldreomsorgen avlastas av civilsamhället för att
motverka social isolering och ensamhet.
 Hur ska aktörer inom civilsamhället kompenseras för arbetsinsatser
som gynnar äldre invånare i Alingsås kommun och samtidigt avlastar
Vård- och äldreomsorgsnämndens ordinarie verksamhet.
 Hur ska granskning och uppföljning av bidragsmottagarna ske.
 Vilket belopp ska föreningsbidraget uppgå till.

Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut

Vård- och äldreomsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att starta en
arbetsgrupp bestående av två av nämnden utsedda politiker och två
tjänstemän. Arbetsgruppen ska återredovisa ett förslag på förändrade
riktlinjer för föreningsbidrag senast den 1/11 2018 till vård- och
äldreomsorgsnämnden. I arbetet ska en referensgrupp med medlemmar från
kommunala pensionärsrådet involveras.
Beslutet ska skickas till
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