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SOCIAL OMSORG
Barbro Blomster
Socialnämnden 2012-12-19

Fördelning av föreningsbidrag
Sammanfattning
Socialnämnden har för år 2013 budgeterat totalt 377 tkr för att kunna stödja
föreningar som gör insatser inom det sociala verksamhetsområdet.
Täby Danderyd kvinnojour erhåller bidrag om totalt 200 tkr för 2013 enligt avtal
med socialnämnden. Socialnämnden har därmed kvar 177 tkr att fördela på
övriga bidragsansökningar.
Ansökningstiden för samverkansbidrag gick ut den 31 oktober 2012. Totalt inkom
16 ansökningar inom socialnämndens ansvarsområde. Då det är fler ansökningar
jämfört mot året innan, blir det fler som ska dela på bidragssumman.
Inför fördelningen av bidragen för 2013 har ett nytt koncept prövats. PRO Täby
Centrum, Täby Kyrkby och Täby Näsby samt SPF Jarlabanke och
Tibbleseniorerna har tilldelats en gemensam pott som de själva får fördela inom
sig. Summan är motsvarande den som utbetalats till dessa föreningar för år
2012, 54 tkr. En representant från vardera föreningen har träffats och kommit
överens om storlek på bidraget till respektive förening. Sammankallande i
gruppen har överlämnat ett dokument daterat den 10 december 2012 med
förslaget som samtliga representanter enats om. En diskussion av tillvägagångssättet ska ske i samband med att kriterier för bidragen ses över inför år
2014.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att utge bidrag om totalt 177 tkr för 2013 fördelat
enligt följande:

Veteranringen 21 000 kr

Stöttepelarna 5 000 kr

PRO Täby Centrum 8 625 kr

PRO Täby Kyrkby 6 450 kr

PRO Täby Näsby 7 175 kr

SPF Jarlabanke 12 250 kr
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SPF Tibbleseniorerna 19 500 kr
Röda Korset Täbykretsen 30 000 kr
Täby Församling Oasen 15 000 kr
Täby Församling Prata svenska café 13 000 kr
AMD Anhöriga mot droger 9 000 kr
IFS Täby 10 000 kr
RSMH i samma båt 10 000 kr
FUB 10 000 kr

2. Ansökan från SeniorNet och Täby kommun - HSO avslås.

Ärendet
I ”Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby Kommun” står att föreningar som
uppfyller de allmänna bestämmelserna är berättiga att ansöka om
samverkansbidrag. Bidragen är inte styrda till vissa föreningskategorier, utan alla
föreningar kan söka de olika bidragen. Bidragen syftar till att stödja särarten och
mervärdet som skapas för kommunmedborgarna genom föreningarnas
verksamhet.
Specifikt om stöd för sociala insatser står att bidrag kan ges till föreningar under
någon av följande förutsättningar:


Föreningens verksamhet finns inom ramarna för socialnämndens
verksamhet och utgör ett komplement till de kommunala insatserna. Stödet
går till föreningen som ett generellt stöd, för att säkra föreningen och dess
verksamhets existens.



Föreningens verksamhet finns visserligen inte inom ramarna för
socialnämndens verksamhet, men föreningen vill med särskild insats ta ett
utökat socialt ansvar genom definierade aktiviteter.



Föreningens verksamhet finn visserligen inte inom ramarna för
socialnämndens verksamhet, men föreningen vill genom särskilda insatser
integrera funktionshindrade i sin verksamhet.

Bidrag kan inte ges till förening vars inriktning och innehåll i verksamheten
sammanfaller med kommunens befintliga verksamheter upphandlade i
konkurrens.
Verksamhetsbidrag beviljas efter ansökan och prövning av socialnämnden i varje
enskilt fall och för de ändamål som anges i ansökan. Socialnämnden fastställer
bidragsbeloppet.
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De föreningar som inkommit med ansökan om bidrag för år 2013 är:
Veteranringen
Föreningen har som sin huvudsakliga uppgift att dagligen hålla telefonkontakt
med äldre som anmäler sig till trygghetsringningen. Socialnämnden bedömer att
verksamheten är viktig och att medborgarna får ut ett stort värde av insatserna.
Erhållet bidrag 2012
20 000 kr

Sökt bidrag 2013
27 000 kr

Förslag bidrag 2013
21 000 kr

Stöttepelarna
Bedriver stödverksamhet framförallt för anhörigvårdare över 65 år, som inte
omfattas av Lagen om särskilt stöd (LSS) och övrigt stöd från myndigheter.
Ordnar social verksamhet och utbildningar för anhörigvårdare. Viktig verksamhet,
om än i relativt liten skala.
Erhållet bidrag 2012
Inkom för sent

Sökt bidrag 2013
6 000 kr

Förslag bidrag 2013
5 000 kr

PRO Täby centrum
Bedriver social verksamhet för pensionärer. Bland annat studiecirklar, samkväm,
museibesök, motionsverksamhet och resor. Hyr en handikappanpassad buss
med guide för resor i Täby och angränsande kommuner.
Erhållet bidrag 2012
13 000 kr

Sökt bidrag 2013
15 000 kr

Förslag bidrag 2013
8 625 kr

PRO Täby Kyrkby
Bedriver social verksamhet för pensionärer. Bland annat studiecirklar,
informationsmöten, motionsverksamhet och resor. Planerade aktiviteter är
höstfest och Tjugondagknutfest.
Erhållet bidrag 2012
8 000 kr

Sökt bidrag 2013
9 000 kr

Förslag bidrag 2013
6 450 kr
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PRO Täby Näsby
Bedriver social verksamhet för pensionärer. Bland annat studiecirklar, utflykter,
och motionsverksamhet.
Erhållet bidrag 2012
11 000 kr

Sökt bidrag 2013
20 000 kr

Förslag bidrag 2013
7 175 kr

SPF Jarlabanke
Bedriver social verksamhet för pensionärer. Bland annat sammankomster på
Ångaren, Allégården och Broby Gård/Furan med kaffe och underhållning.
Erhållet bidrag 2012
8 000 kr

Sökt bidrag 2013
22 000 kr

Förslag bidrag 2013
12 250 kr

SPF Tibbleseniorerna
Bedriver social verksamhet för pensionärer. Bland annat friskvårdsaktiviteter,
studiecirklar, samkväm, teaterbesök och resor. Har aktiviteter för boende på
Tibblehemmet och på Seniorcenter.
Erhållet bidrag 2012
14 000 kr

Sökt bidrag 2013
35 000 kr

Förslag bidrag 2013
19 500 kr

Röda Korset, Täby kretsen
Bedriver en bred och omfattande verksamhet i Täby med bland annat Kupan,
anhörigstöd, ledsagning, läxhjälp och insatser för flyktingar och hjälpbehövande.
Erhållet bidrag 2012
35 000 kr

Sökt bidrag 2013
110 000 kr

Förslag bidrag 2013
30 000 kr

Täby Församling Oasen
Café Oasen serverar frukost till i genomsnitt 18 personer per dag. Besökarna är
hemlösa, personer med missbruk, i många fall med dubbel-eller trippeldiagnoser
samt funktionsnedsättningar. Personalen har också viss själavård, hembesök och
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besök på anstalt eller behandlingshem. Socialnämnden ser verksamheten som
ett viktigt komplement till den verksamhet som bedrivs i kommunal regi.
Erhållet bidrag 2012
Inkom för sent

Sökt bidrag 2013
149 000 kr

Förslag bidrag 2013
15 000 kr

Täby Församling Prata svenska café
Erbjuder varje onsdag möjlighet för flyktingar och invandrare att träffa frivilliga
svensktalande och prata, knyta kontakter samt få viss samhällsinformation.
Lockar i snitt 60 besökare per vecka, samt 10-15 frivilliga. Söker pengar för såväl
lokalkostnad som personal.
Erhållet bidrag 2012
Sökt bidrag 2013
Förslag bidrag 2013
Inkom för sent
101 850 kr
13 000 kr
AMD Anhöriga mot droger
Arbetar med rådgivning till hjälpsökande familjer och självhjälpsgrupper. Har
informerat på högstadieskolor i kommunen och samarbetat med bland annat
polisen, fältassistenter och Trygg i Täby.
Erhållet bidrag 2012
Sökt bidrag 2013
Förslag bidrag 2013
Inkom för sent
45 000 kr
9 000 kr

IFS Täby
Föreningen för anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta. Arbetar med upplysning
och stöd, utflykter och arrangemang, samtalsforum samt verksamhet vid Träffen.
Bedriver en omfattande verksamhet i Täby.
Erhållet bidrag 2012
15 000 kr

Sökt bidrag 2013
18 000 kr

Förslag bidrag 2013
10 000 kr

RSMH i samma båt
Föreningens främsta uppgift är att stödja och uppmuntra människor som lider av
psykiska problem. Har en omfattande verksamhet med utflykter, fester,
utbildningar och aktiviteter. Bedriver ungefär motsvarande verksamhet som IFS
verksamhet och omfattning.
Erhållet bidrag 2012
Inkom för sent

Sökt bidrag 2013
25 000 kr

Förslag bidrag 2013
10 000 kr
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FUB i Södra Roslagen
Ingår i Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Söker
pengar för bland annat studiecirklar, anpassade prova-på aktiviteter och en
julfest.
Erhållet bidrag 2012
Inkom för sent

Sökt bidrag 2013
43 000 kr

Förslag bidrag 2013
10 000 kr

SeniorNet
Ansökan från SeniorNet avslås med motiveringen att kommunen redan har köpt
in surfplattor för verksamheten.
Erhållet bidrag 2012
Ej sökt

Sökt bidrag 2013
20 000 kr

Förslag bidrag 2013
0 kr

Täby kommun - HSO
Ansökan från Täby kommun - HSO avslås med motiveringen att föreningen inte
har några egna medlemmar och att ansökan avser bidrag för administrativa
kostnader.
Erhållet bidrag 2012
Ej sökt

Sökt bidrag 2013
1 600 kr

Förslag bidrag 2013
0 kr

Lisbeth Sämå
socialchef

Kotte Wennberg
avdelningschef

Susanna Kiesel
avdelningschef

Susanne Rading
avdelningschef

