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Översyn föreningsbidrag
Samverkansbidrag, stöd till sociala insatser
Föreningsbidrag
Kommunens föreningsbidrag regleras i Bestämmelser för stöd till föreningar i
Täby kommun (2012-11-19) beslutad i kultur- och fritidsnämnden 2012-12-10.

Samverkansbidrag
Samverkansbidraget ingår som en del i föreningsbidraget och kommunens
Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun.
I samverkansbidraget ingår stöd för sociala och kulturella insatser samt
arrangemangsstöd och särskilt bidrag. Bidragen är inte styrda till vissa
föreningskategorier och syftar till att stödja särarten och mervärdet som skapas
för kommunmedborgarna genom föreningarnas verksamhet.
Socialnämnden avsätter varje år medel för att stötta föreningar som verkar inom
det sociala området och handhar samverkansbidraget stöd för sociala insatser.
Bidraget vänder sig till föreningar där:
• 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 visserligen inte finns inom ramarna för
socialnämndens verksamhet, men föreningen vill med särskild insats ta
ett utökat socialt ansvar genom definierade aktiviteter
• föreningens verksamhet visserligen inte finns inom ramarna för
socialnämndens verksamhet, men föreningen vill genom särskilda
insatser integrera funktionshindrade i sin verksamhet
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Handläggning
Ansökningar om bidrag för sociala insatser tas emot via kultur- och
fritidsnämndens postlåda, dit alla ansökningar sänds, för vidare distribution till
bland annat social omsorgs administrativa enhet. Ansökan ska ha inkommit till
kommunen senast sista oktober.
Till ansökan ska en redovisning av föregående års arbete lämnas. Handlingarna
skickas vidare till den administrativa avdelningen, social omsorg, som
tillsammans med respektive avdelningschef handlägger ansökningarna och
lämnar förslag om fördelning till socialnämnden.
Bidrag kan beviljas efter ansökan och prövning av socialnämnden och för de
ändamål som anges i ansökan. Beslut tas av socialnämnden i december.

Fördelning
Fördelningen av bidraget görs genom en individuell prövning av respektive
förening och dess insatser. Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-25 ställa sig
bakom de nya bestämmelserna kring stöd till ideell sektor, och det vidgade
synsätt som genomsyrar bestämmelserna. ”Större vikt läggs på den verksamhet
man söker pengar för, snarare än föreningens karaktär och generella inriktning.
Detta för att öppna för föreningar som normalt inte ägnar sig åt social verksamhet
att starta eller driva särskilda projekt av social karaktär.”1
Samverkansbidrag stöd till sociala insatser syftar till att stötta föreningar som
verkar inom det sociala området, och för att uppfylla det syftet behövs en
prövning göras i varje enskilt fall. Förutbestämda fördelningskriterier kan sällan ta
in alla parametrar i beaktande och skulle därför begränsa innovativa sociala
insatser som inte inkluderas i de på förhand bestämda fördelningskriterierna.
Socialnämndens budget 2015 för att stödja föreningar som gör insatser inom det
sociala verksamhetsområdet var 381 000 kronor. Av dessa erhöll Täby Danderyd
kvinnojour 200 000 kronor, resten fördelades mellan de föreningar som ansökt
och ansågs berättigade till bidrag.

1

Översyn av bidragen till ideell sektor, utredning av Mårthen Gunnarsson, 2009-11-25
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Samverkansbidrag, stöd till sociala insatser, fördelades 2015 enligt följande:
Förening
Veteranringen

Kronor:
24 000

PRO Täby Centrum

9 959

PRO Täby Kyrkby

6 173

PRO Täby Näsby

6 787

SPF Jarlabanke

10 502

SPF Tibbleseniorerna

20 579

Röda Korset Täbykretsen

29 000

Täby Församling Oasen

10 000

Täby Församling Prata svenska cafe

15 000

AMD Anhöriga mot droger

9 000

IFS Täby (förening för anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta)

5 000

RSMH i samma båt (stödjer personer med psykisk funktionsnedsättning)

10 000

FUB (för personer med funktionsnedsättning)

15 000

Äldrekontakt

10 000

Totalt:

181 000

Tangerande utredningar
I verksamhetsplan 2011 initierade kultur- och fritidsnämnden en bidragsutredning
som innebär en översyn av bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun
(föreningsbidrag), denna ska vara klar i slutet av 2015. Utredningen har avvaktat
resultaten från den livsstilsstudie som genomfördes 2013.
Bidragsutredningen har så här långt medfört att kultur- och fritidsnämnden den 10
december 2012 beslutade att ta bort bidraget Fri Pott och överförde dessa medel
till Aktivitetsbidraget för barn- och ungdomsorganisationer samt reviderade
bidraget Lokalbidrag för ungdomar och omvandlade det till ett Hyresbidrag.
Uppdraget med översyn av föreningsbidrag som kommunstyrelsen gav
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 2015-01-26 bör samverka med
Bidragsutredningen initierad av kultur- och fritidsnämnden i verksamhetsplan
2011. Resultatet blir en uppdaterad version av bestämmelser för stöd till
föreningar i Täby kommun, förankrad i både socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
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Förslag till förändring av bestämmelser för stöd till föreningar i
Täby kommun
Stöd till sociala insatser, samverkansbidrag
Föreningarna som söker stöd till sociala insatser genom samverkansbidrag är en
heterogen grupp. Föreningarna skiljer sig åt i storlek, syfte, uppbyggnad,
medlemsantal etcetera. Syftet med samverkansbidragets stöd till sociala insatser
är också vitt skilda, samtidigt som bidragssummorna är relativt låga. På grund av
detta fördelas det ekonomiska stödet för sociala insatser enligt bedömning i varje
enskilt fall.
En bedömning av varje förening kan göras utifrån:
- förväntad kvalitet på insats
- förväntat resultat av insats
- föreningens totala verksamhet och ekonomi
- hur föreningen har använt eventuellt tidigare ekonomiskt stöd och vilket
resultat de har uppnått.
- om annat ekonomiskt stöd till föreningar från Täby kommun har betalats
ut till föreningen i fråga
För att tydliggöra bedömningsgrunder bör information om kriterierna inkluderas i
ansökningshandling (se bilaga 1) samt finnas tillgänglig på Täby kommuns
hemsida

Uppföljning av stöd till sociala insatser, samverkansbidrag
De föreningar som idag erhåller bidrag från kommunen ska inkomma med en kort
redovisning över det gångna året, dock är det inte alla föreningar som lämnar
redovisning. Högre och tydligare krav behöver därför ställas på föreningarna, att
de årligen måste inkomma med ett resultat av de aktiviteter som genomförts, i
annat fall bör det påverka eventuellt bidrag för nästkommande år. Årligen
återkommande uppföljning av beviljat bidrag och föreningarnas verksamheter,
inom berört område, är en viktig del för att kunna se effekten av bidraget samt för
att förbättra dialogen och samarbetet mellan kommunen och föreningarna.
Uppföljningsblankett (bilaga 2) bör inkluderas i ansökningshandlingen (bilaga 1),
samt finnas tillgänglig på Täby kommuns hemsida. Uppföljningen bör hanteras av
samma funktion som administrerar ansökningarna, för att underlätta kontrollen av
att de föreningar som har fått stöd till sociala insatser, samverkansbidrag,
inkommer med uppföljning senast den 30 november samma år som utbetalat
samverkansbidrag.
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Årshjul för samverkansbidrag, stöd till sociala insatser, från idé till uppföljning.

