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2016-09-05
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2016/87
Järfälla behöver den sociala omsorgspengen - motion från Nicoletta
Josza (L)
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Ärendet i korthet

Nikoletta Jozsa (L) föreslår att en social omsorgspeng ska kunna utbetalas av
socialnämnden och kultur-, demokrati- och fritidsnämnden till organisationer och
föreningar som utför ett socialt arbete. Motionären föreslår att omsorgspengen betalas ut
till föreningar och organsationer utöver föreningsbidraget.
Förvaltningens ståndpunkt är att det redan idag finns ett föreningsbidrag inom nämnden,
projektbidraget, som föreningar kan beviljas för bland annat arbete med barn och
ungdomar och projekt med social inriktning. Förvaltningen föreslår därför
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Handlingar

1. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-05.
2. Motion från Nikoletta Jozsa (L), Dnr Kst 2015/422.
Bakgrund

Nicoletta Josza (L) föreslår i en motion att en social omsorgspeng ska kunna utbetalas av
socialnämnden och kultur-, demokrati- och fritidsnämnden till organisationer och
föreningar som utför ett socialt arbete.
Motionären föreslår att den sociala omsorgspengen ska betalas ut utöver
föreningsbidraget.
Som ett exempel på vad den sociala omsorgspengen skulle kunna användas till beskrivs i
motionen hur idrottsföreningar istället för att sälja produkter av olika slag skulle kunna
öka sin klubbkassa genom den sociala omsorgspengen. Som motprestation förväntas
föreningen utföra någon form av socialt arbete. Några exempel på socialt arbete som
skulle kunna utföras av föreningarna ges i motionen, exempelvis högläsning för äldre,
läxhjälp för ensamkommande flyktingbarn och klädinsamlingar till hemlösa. Motionären
pekar på positiva effekter genom införande av en social omsorgspeng såsom att fler
föreningar blir aktiva i socialt arbete, samarbete sker mellan socialförvaltningen, kultur-,
demokrati- och fritidsförvaltningen och föreningar, det har en brottsförebyggande funktion
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samt underlättar framtida rekrytering av personal till arbete inom social omsorg och inom
vården.
Överväganden

Förvaltningen anser liksom motionären att det är viktigt och värdefullt att stötta de
föreningar och organisationer som utför ett socialt arbete. Det finns i Järfälla
föreningsbidrag att söka både från kultur-, demokrati- och fritidsnämnden och hos
socialnämnden. Stödet som finns att söka hos kultur-, demokrati- och fritidsnämnden är
främst till för att stödja kommunens organiserade barn- och ungdomsverksamhet i form
av aktivitetsstöd, ekonomiskt stöd för egna eller inhyrda föreningslokaler,
ledarutbildningsbidrag och projektbidrag.
Bland de föreningar som nämnden beviljar bidrag till är det en mycket stor dominans av
idrottsföreningar. Dessa föreningar har bildats för att det finns ett intresse för att bedriva
den aktuella idrottsverksamheten. De projektbidrag som beviljats genom åren och som
haft en social inriktning har i huvudsak haft den aktuella idrottsaktiviteten som metod för
att nå sociala vinster. De har dock, i enlighet med kraven för att beviljas projektbidrag,
avvikit från föreningens ordinarie ”dagliga” verksamhet.
Antalet föreningar med idéburen verksamhet som sökt projektbidrag har de senaste åren
varit väldigt få.
Förvaltningens kontakter med föreningslivet visar på att speciellt idrottsföreningarna
generellt vill ha sin aktuella verksamhet som drivaxel även då sociala projekt genomförs.
En majoritet anser att de sociala vinsterna uppnås bäst genom att låta deras aktivitet vara
motorn i arbetet, inte att göra något helt annat som inte har koppling till den aktivitet de
bedriver och för vilken föreningen har bildats.
Det stämmer dock som motionären påpekar att försäljning av olika produkter, såsom
exempelvis salamikorv, blommor och cocosbollar, vilka inte har någon egentlig koppling
till föreningens verksamhet har sålts för att få in pengar till verksamheten. Vad gäller de
föreningsprojekt som erhållit bidrag har de i regel haft målet att rekrytera fler
medlemmar till föreningens verksamhet. Intäkterna i det fallet rör sig då om ökade
aktivitets- och medlemsavgifter.
Inom nämnden finns också ett uppdragsstöd. Detta betalas ut till föreningar som
genomför verksamhet som nämnden anser angelägen. Det kan jämföras med att
kommunen ”köper en tjänst” av en förening. Föreningen är ansvarig genomförare av
verksamheten. Exempelvis får de föreningar som nattvandrar på fredags- och
lördagskvällar ersättning via uppdragsstödet, något som förvaltningen anser tangerar en
prestation som enligt motionen skulle kunna generera ersättning via en social
omsorgspeng.
Föreningsbidraget som finns att söka hos socialnämnden är utformat för att stödja och
utveckla samverkan med frivilligorganisationer som bedriver ett ideellt och socialt arbete
och stämmer väl överens med effekterna av en social omsorgspeng.
Förvaltningens uppfattning är att det är mer effektivt att de föreningsbidrag som
respektive nämnd hanterar idag och som uppfyller motionärens syfte kvarstår istället för
att öka antalet bidrag som är möjliga att söka.
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Förvaltningen anser sålunda att det är omotiverat att för kultur-, demokrati- och
fritidsnämndens del införa ytterligare ett bidrag av detta slag och föreslår att motionen
avslås av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sociala insatser inom
föreningslivet kan även i fortsättningen ske genom nämndens projektbidrag.
Barnkonsekvensanalys

 Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
o Ett genomförande av motionen skulle kunna innebära att barn- och
ungdomsföreningar engagerar sig i sociala insatser och att många av
dessa skulle rikta in sig på barn och unga. Om insatserna måste vara
åtskilda från föreningarnas ordinarie verksamhet är det svårt att
bedöma i vilken omfattning föreningar kommer att engagera sig och
därmed svårt att bedöma konsekvenserna för barn och unga.
 Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
o Mycket svårbedömt. Se ovan.
 Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
o Nej

Ekonomiska konsekvenser

Sammantaget skulle ett genomförande av motionen innebära ekonomiska konsekvenser
för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i form av ökade kostnader alternativt
omfördelning av kostnader, beroende på hur bestämmelserna för pengen utformas. I det
första fallet skulle nämndens bidragsbudget behöva utökas om nuvarande
bidragsbestämmelser och belopp ska vara oförändrade och den sociala omsorgspengen
något som tillförs utöver dessa. Om den sociala omsorgspengen ska finansieras inom
befintlig budget kommer det sannolikt ske en omfördelning som innebär att den totala
potten för de bidrag som förvaltningen hanterar idag kommer minska till förmån för den
sociala omsorgspengen.
Sannolikt kommer också tidsåtgången för att handlägga ansökningar att utökas. Inte
minst en bedömning om vad som anses vara socialt arbete och lämpliga insatser blir
sannolikt föremål för diskussioner om gränssättningar innan beslut kan tas. Även
huruvida insatserna kan genomföras på frivillig väg eller om det kräver professionella
aktörer.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden föreslår
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Annika Ramsell
Tf Kultur- och fritidsdirektör
Bo Majling
Programchef
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