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Vård- och omsorgsnämnden

2021.085 VON

Ansökan om föreningsbidrag 2021
Ärendebeskrivning
I vård och omsorgsnämndens reglemente fastställs att nämnden ska ge olika form av stöd
och stimulans till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt
rör nämndens målgrupper. Vård och omsorgsnämnden beslutade den 17 december 2018 §
89 om riktlinjer för fördelning av föreningsbidrag samt att föreningsbidraget ska räknas upp
tillsammans med budgetram.
Bidraget uppgår 2021 till 326 000 kr. 80 procent av föreningsbidraget är enligt riktlinjerna
ordinarie föreningsbidrag och 20 procent kompletterande.
Förvaltningens yttrande
Av det ordinarie föreningsbidraget ska 50 procent fördelas enligt en fördelningsnyckel som
baseras på hur många betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås. Resterande 50
procent efter fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas fasta lokalkostnader.
Därtill fördelas kompletterande föreningsbidrag 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.
SPF Bjärkebygden, PRO Alingsås, SPF Hjorten, Kommunpensionärerna SKPF, PRO Bjärke,
Aktiva Seniorer, RPG Missionsförsamlingen, Ingareds Båtförening, Alingsås Handbollsklubb
och Adoptionscenter Avd i Göteborg har inkommit med ansökan om ordinarie
föreningsbidrag.
PRO Alingsås har inkommit med ansökan om kompletterande föreningsbidrag om 10 000 kr
för att bland annat kunna anordna resor under sommaren för medlemmarna att komma ut i
naturen samt fikor med hälsoinslag, såsom kost för äldre, balansövningar, aspekter på oro
och trygghet.
Utifrån nämndens riktlinjer för föreningsbidrag föreslås det ordinarie föreningsbidraget att
fördelas enligt följande:
SPF Bjärkebygden
PRO Alingsås
SPF Hjorten
SKPF
PRO Bjärke
Aktiva Seniorer
RPG Equmeniakyrkan

Tilldelning 2020
5 300 kr
81 900 kr
67 500 kr
47 000 kr
23 700 kr
14 300 kr
16 300 kr

Förslag 2021
4 900 kr
78 800 kr
71 300 kr
50 100 kr
27 100 kr
16 000 kr
11 800 kr

Ingareds båtförening, Alingsås Handbollsklubb och Adoptionscenter avd. Göteborg uppfyller
inte kraven för ordinarie föreningsbidrag utifrån nämndens riktlinjer.

Kompletterande föreningsbidrag föreslås att fördelas i enlighet med inkommen ansökan.
Ekonomisk bedömning
Medel för föreningsbidraget finns avsatta i vård och omsorgsnämndens budget.
Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar om följande fördelning av ordinarie och kompletterande
föreningsbidrag för 2021:
SPF Bjärkebygden
PRO Alingsås
SPF Hjorten
SKPF
PRO Bjärke
Aktiva Seniorer
RPG Equmeniakyrkan

4 900 kr
78 800 kr
71 300 kr
50 100 kr
27 100 kr
16 000 kr
11 800 kr

Inget ordinarie föreningsbidrag beviljas till Ingareds båtförening, Alingsås Handbollsklubb och
Adoptionscenter avd. Göteborg då föreningarna inte uppfyller kraven utifrån nämndens
riktlinjer.
10 000 kr i kompletterande föreningsbidrag till PRO Alingsås.
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