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Översyn av bidrag till ideell sektor
Kommunstyrelsen fattade 2008-11-03 beslut om att en översyn av bidragen
till ideell sektor skulle ske. Kommunledningskontoret uppdrog åt koordinatorn för ideell sektor att göra översynen. I arbetet har även tjänstemän från
kultur och fritid, socialnämnden, stadsbyggnadskontoret samt föreningslivet
ingått.
Utredningens slutsatser redovisas i separat rapport.
Sammanfattning:
Som en konsekvens av kommunens tydliga viljeinriktning att samverka mer
med den ideella sektorn, samt skapa goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv i kommunen, är en mer samlad helhetssyn på sektorn nödvändig. I
de nya bestämmelserna går vi därför från ett perspektiv inifrån och ut till det
omvända, där kommunen talar med en röst till föreningarna och betraktar
den ideella sektorn som en enhet, inom vilken många olika uttryck ryms.
Detta innebär bland annat att en gemensam beredning mellan social omsorg
och kultur och fritid blir nödvändig. Föreningar ska inte själva behöva ta
ställning till vilken instans i kommunen de ska vända sig till, eller klassificera sig själva för att passa in i kommunens organisatoriska uppdelning. De
ska vända sig till ett och samma ställe i kommunen, och det blir sedan tjänstemännens sak att sortera ärenden till rätt plats i organisationen. En sådan
gemensam beredning gör också att de personer inom kommunen som arbetar med stöd till föreningslivet får en bättre överblick över hela det ideella
fältet, vilket öppnar för nya typer av samarbeten.
I utredningen föreslås också några smärre justeringar av några av de kontanta bidragen till föreningar, för att förenkla och förtydliga. Även i det avseendet försöker vi röra oss bort från ett perspektiv där vi kategoriserar föreningarna redan innan de ansöker, till en modell där det centrala är den verksamhet föreningen söker pengar för.
Slutligen pekas ett samverkansområde ut som ligger i gränslandet mellan
samverkan och upphandling. Fyra befintliga föreningssamarbeten pekas ut
som eventuellt problematiska, och en arbetsgrupp föreslås arbeta vidare
med dessa frågor för att hitta en modell som både är i enlighet med lagen
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och som gynnar de intressen kommunen har av långsiktiga och tydliga relationer med vissa föreningar i kommunen.
Slutsatserna i utredningen berör såväl kultur- och fritidsnämnden som socialnämnden och kommunstyrelsen, varför ärendet tas upp för behandling
först i de båda facknämnderna för att sedan behandlas av kommunstyrelsen.
Socialnämndens nuvarande riktlinjer för bidrag till ideell sektor föreslås
upphöra från och med 2010-10-01 då den nya gemensamma beredningen tar
vid. De nuvarande riktlinjerna stipulerar att ansökningar ska ha inkommit
till socialnämnden senast i mars månad och behandlar därmed bidrag för innevarande år. Detta betyder att de ideella föreningarna kommer att behöva
göra två ansökningar under 2010, till socialnämnden per mars avseende
2010 och till kultur- och fritid per oktober för bidrag under 2011.
Förslag till beslut
1.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta nya bidragsbestämmelser att börja tillämpas under 2010 där så är tillämpligt och
2011 i övriga fall.

2.

Socialnämnden beslutar att låta tidigare antagna riktlinjer för bidrag
utgå från och med 2010-10-01, för att istället anamma de föreslagna
nya bestämmelserna.

3.

Socialnämnden uppdrar åt socialchefen att planera för en gemensam
beredning av samverkansbidragen med kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med förslaget.
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