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Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-11-03

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 15.25 - 15.35

Beslutande Kjell Thelin (S), ordförande
Staffan Sjöblom (M), deltar ej i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv
Kenneth Magnusson (C)
Mona Almborg (C)
Emanuel Larsson (KD)
Jörg Neumann (M)
Evy Olsson (L) distansdeltagande ersättare för vakant ordinarie ledamot (L)
Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Olsson (S)
Marie Cnattingius (S) tjänstgörande ersättare för Pelle Gullberg (S)
Thomas Johansson (WeP)
Linda Pettersson (SD) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (SD)
Mattias Johansson (SD)
Bengt-Ove Eriksson (V) distansdeltagande ersättare för Mona Bergqvist (V)

Malin Johansson, socialchefÖvriga deltagande
Susanna Olsen, verksamhetschef
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Jan Ekström, administratör
Petra Johansson, nämndsekreterare
Jessica Kostin, tillträdande nämndsekreterare

Utses att justera Emanuel Larsson (KD)

Justeringens Kommunhuset i Gislaved den 3 november 2020, kl:
plats och tid

Under- Paragrafer 138 - 138
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Petra Johansson

Ordförande ……………………………………………………………………

Kjell Thelin (S)

Justerande ..........................................................................................................................................

Emanuel Larsson (KD)

Organ

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för
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Datum för
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Underskrift
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Petra Johansson
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Sn §138 Dnr: SN.2020.67 3.10.1

Föreningsbidrag 2021

Beslut
Socialnämnden tilldelar Hela människan 350 000 kr av ansökta 375 000 kr.

Socialnämnden tilldelar Kvinnojouren Maria och Tjejjouren Mila 250 000 kr av
ansökta 745 050 kr.

Socialnämnden tilldelar BRIS 68 400 kr av ansökta 70 000 kr.

Socialnämnden beslutar att avslå Epilepsiföreningen i Jönköpings län ansökta
2 000 kr.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Staffan Sjöblom (M) i handläggningen i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Som ett komplement till nämndens eget arbete, kan socialnämnden besluta om att
ekonomiskt stödja föreningsverksamhet och annan ideell verksamhet som syftar
till att hjälpa särskilt utsatta grupper i samhället. Ansökningar med tillhörande
handlingar ska vara socialnämnden tillhanda senast 30 maj, året innan bidragsåret.

För 2021 har föreningen Hela människan, föreningen Kvinnojouren Maria och
tjejjouren Mila, föreningen Barnens rätt i samhället (BRIS) samt Epilepsiföreningen i
Jönköpings län ansökt om bidrag.

Hela människan har ansökt om 375 000 kr. För 2020 beviljades föreningen 300
000 kr av ansökta 369 000 kr. Föreningen har inkommit med efterfrågade
handlingar och uppgifter. Deras verksamheter och aktiviteter riktar sig till
människor som befinner sig i socialt utsatta livssituationer så som fattigdom,
missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk. Verksamheten
har aktiviteter både för vuxna och barn. Föreningen har samarbete med
socialnämndens verksamheter, bl.a. Funktionshinder och stöd och vuxenenheten.
Det ansökta bidraget är för verksamheterna Café Sofia, Kompiz, Glömda barnen,
Second Hand samt Matkassar. Föreningens verksamheter utgör ett komplement
till socialnämndens arbete. Socialförvaltningen föreslår att föreningen Hela
människan beviljas samma belopp som närmst föregående år uppräknat för
inflation, 306 300 kr.

Kvinnojouren Maria och Tjejjouren Mila har ansökt om 745 050 kr. För 2020
beviljades föreningen 200 000 kr av ansökta 745 050 kr. Föreningen har inkommit
med efterfrågade handlingar och uppgifter. Deras verksamheter riktar sig till
våldsutsatta kvinnor och tjejer. Föreningen har stödsamtal till kvinnor och tjejer,
bedriver ett skyddat boende som kan ta emot två familjer åt gången samt arbetar
med informationsspridning kring våld i nära relationer. Föreningen har samarbete
med socialnämndens verksamheter, bl.a. Vuxenenheten och Medverkan.
Föreningen samarbetar även med försörjningsstödsenheten under
kommunstyrelsen. Planerade aktiviteter för år 2020 utöver att driva verksamheten
med stödsamtal och skyddsboende är bl.a. att genomföra utbildningar och sprida
information, både allmän och riktad. Föreningens verksamheter utgör ett
komplement till socialnämndens arbete.
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Kvinnojouren Maria och Tjejjouren Mila har de senaste åren gjort relativt stora
överskott till följd av statliga bidrag då frågan om våld i nära relationer är en
prioriterad fråga för regeringen. Socialförvaltningen föreslår att föreningen
Kvinnojouren Maria och Tjejjouren Mila beviljas samma belopp som närmst
föregående år uppräknat för inflation, 204 200 kr.

BRIS har ansökt om 70 000 kr. För 2020 beviljades föreningen 57 400 kr av
ansökta 70 000 kr. Beviljad summa avgjordes utifrån antalet födda barn i Gislaveds
kommun närmst föregående år, där BRIS fick 200 kr per fött barn. Föreningen har
inkommit med efterfrågade handlingar och uppgifter. Föreningen har ingen fysisk
verksamhet i Gislaveds kommun men finns tillgänglig för de barn som bor i
kommunen. På så vis utgör BRIS verksamhet ett komplement till socialnämndens
arbete och kommer Gislaved kommuns barn till del. Socialförvaltningen föreslår
att föreningen BRIS beviljas 68 400 kr beräknat utifrån samma princip som
föregående år.

Epilepsiföreningen i Jönköpings län har ansökt om 2 000 kr. Föreningen har
inkommit med efterfrågade handlingar och uppgifter. Epilepsiföreningen i
Jönköpings län har medlemmar från Gislaveds kommun och sprider ut sina
aktiviteter i olika orter i länet, däribland Gislaveds kommun. Det ansökta bidraget
är för olika upplevelseaktiviteter för medlemmarna. Föreningens verksamheter kan
inte ses utgöra ett komplement till socialnämndens arbete enligt Reglementet för
föreningsbidrag. Socialförvaltningen föreslår avslag på Epilepsiföreningens ansökta
summa om 2 000 kr.

Yrkanden
Kenneth Magnusson (C) med instämmande av Emanuel Larsson (KD) och Jörg
Neumann (M) yrkar att Hela Människan tilldelas 350 000 kr och att Kvinnojouren
Maria och Tjejjouren Mila tilldelas 250 000 kr.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag. Kvinnojouren Maria och Tjejjouren Mila
Ansökan om bidrag. Bris region väst
Protokoll 2020-10-20 - Snau §89
Ansökan om bidrag. Epilepsiföreningen i Jönköpings län
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 8 oktober 2020
Ansökan om bidrag. Hela människan i Gislaved
Ansökan bidrag, komplettering Epilepsiföreningen

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kvinnojouren Maria och tjejjouren Mila.
Hela Människan.
BRIS.
Epilepsiföreningen Jönköpings län.
Socialförvaltningens ekonomer.
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