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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2018/135
Kulturaktiviteter till pensionärer. Förslag till politiker
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
yttrande till förslagsställarna.
Ärendet i korthet

Förslagsställarna Kerstin och Hans Arvidsson föreslår att det utgår ett stöd till olika
kulturaktiviteter för friska pensionärer. Förslagsställarna föreslår att bidragen
kanaliseras via studieförbund/pensionärsorganisationer eller ska kunna sökas som en
”snabb slant”. Förslaget är att medel för ovanstående avsätts i den kommande
budgeten. Förvaltningen gör bedömningen att det med nuvarande ansvarsfördelning
mellan nämnderna, då socialnämnden ansvarar för bidrag till
pensionärsorganisationer, inte är aktuellt med någon form av bidrag enligt
förslagsställarnas intentioner. I samband med en bidragsöversyn kan dock en
diskussion med socialnämnden göras kring bidragen till pensionärsorganisationer.
Handlingar
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Förvaltningens skrivelse 2018-11-09.
Förslag till politiker 2018-08-29.

Bakgrund

Förslagsställarna Kerstin och Hans Arvidsson föreslår att det utgår ett stöd till olika
kulturaktiviteter för friska pensionärer. Med det menas pensionärer som inte är
beroende av kommunens omsorg. Bidrag ska även kunna ges för en kurs eller
aktivitetsvecka. Förslagsställarna föreslår att bidragen kanaliseras via
studieförbund/pensionärsorganisationer eller ska kunna sökas som en ”snabb slant”.
Förslaget är att medel för ovanstående avsätts i den kommande budgeten.
Överväganden

Samtliga former av bidrag till pensionärer finns idag inom socialnämndens
ansvarsområde.
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvarar för föreningsbidrag för
åldersgruppen 4-20 år när det gäller föreningsaktiviteter. Cirka 90 procent av
bidragen går till idrottsföreningar och resten till så kallade idéburna föreningar.
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Kulturbidrag kan ges till vuxenföreningar om det bedöms vara en aktivitet som
gynnar barn och unga eller kan anses vara generationsövergripande.
Nämnden har även en mindre summa avsedd för bidrag till Studieförbund. Dessa
bidrag är dock destinerade till projekt som bedöms utveckla demokratin.
Snabb slant är ett mindre bidrag som kan ges till projekt som genomförs av
ungdomar i åldern 13-20 år och som inte sker i föreningsregi. För att ett ekonomiskt
stöd ska beviljas ska projektet vara något som gynnar alla Järfällabor.
Förvaltningens bedömning är att det med nuvarande ansvarsfördelning mellan
nämnderna inte är aktuellt med någon form av bidrag enligt förslagsställarnas
intentioner. Förvaltningen kommer dock under 2019 att göra en översyn av
föreningsstödet. I samband med den översynen kan en diskussion med
socialnämnden göras kring bidragen till pensionärsorganisationer.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn och unga.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I nuläget medför beslutet inga ekonomiska konsekvenser för kultur-, demokrati- och
fritidsnämnden.
Slutsatser

Enligt nuvarande ansvarsfördelning mellan socialnämnden och kultur-, demokratioch fritidsnämnden är det inte är aktuellt med någon form av bidrag enligt
förslagsställarnas intentioner.
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