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6. Fördelning av föreningsbidrag 2020 (SN 2020.060)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag för år 2020 enligt följande:

Anhörigföreningen i Vallentuna: 20 000 kr
BRIS region Mitt: 15 000 kr
Brottsofferjouren Södra Roslagen: 35 000 kr
FMN Storsthlm: 2 500 kr
IFS Vallentuna: 10 000 kr
Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna: 25 000 kr
RSMH - I samma båt: 7 500 kr
TOTALT: 115 ooo kr

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar så är föreningsbidrag avsett
för att främja och utveckla organiserad, ideell stöd- och anhörigverksamhet i
Vallentuna kommun. Bidrag beviljas till frivilliga föreningar och organisationer vars
verksamheter sammanfaller med socialnämndens ansvarsområde och som har
kommuninvånare i Vallentuna som medlemmar/brukare. De frivilliga
föreningarna/organisationerna ska vara ett komplement till socialnämndens egna
verksamheter.

Socialnämnden har i sin budget för 2020 avsatt 115 000 kr för föreningsbidrag till
intresseföreningar och organisationer som i sin verksamhet kompletterar
socialnämndens egna verksamheter.

Ansökningar för 2020 har inkommit från åtta stycken föreningar:
AMD - Anhöriga mot droger, Anhörigföreningen i Vallentuna, BRIS region Mitt,
Brottsofferjouren Södra Roslagen, FMN Storsthlm, IFS Vallentuna, Kvinno- och tjejjouren i 
Vallentuna samt från RSMH – I samma båt.

Ansökan från AMD- Anhöriga mot droger avslås. Anledningen till att avslå ansökan
från AMD - Anhöriga mot droger är att föreningen inte har lämnat in en komplett
ansökan trots att föreningen fått påminnelse samt information om socialnämndens
riktlinje för föreningsbidrag och tillhörande ansökningsblankett.

Handlingar
 §56 SN AU Fördelning av föreningsbidrag 2020
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av föreningsbidrag 2020
 Ansökan om föreningsbidrag, Kvinno- och tjejjouren Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, RSMH ISB
 Ansökan om föreningsbidrag, Brottsofferjouren Roslagen
 Ansökan om föreningsbidrag, IFS Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, RSMH I samma båt
 Ansökan om föreningsbidrag, Bris
 Ansökan om föreningsbidrag, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN Storstockholm)
 Ansökan om föreningsbidrag, Brottsofferjouren Roslagen
 Ansökan om föreningsbidrag, AMD Anhöriga mot droger
 Ansökan om föreningsbidrag, Anhörigföreningen i Vallentuna
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56
Fördelning av föreningsbidrag 2020 (SN 2020.060)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag 
för år 2020 enligt följande:

Anhörigföreningen i Vallentuna: 20 000 kr
BRIS region Mitt: 15 000 kr
Brottsofferjouren Södra Roslagen: 35 000 kr
FMN Storsthlm: 2 500 kr
IFS Vallentuna: 10 000 kr
Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna: 25 000 kr
RSMH - I samma båt: 7 500 kr
TOTALT: 115 000 kr

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar så är föreningsbidrag avsett
för att främja och utveckla organiserad, ideell stöd- och anhörigverksamhet i
Vallentuna kommun. Bidrag beviljas till frivilliga föreningar och organisationer vars
verksamheter sammanfaller med socialnämndens ansvarsområde och som har
kommuninvånare i Vallentuna som medlemmar/brukare. De frivilliga
föreningarna/organisationerna ska vara ett komplement till socialnämndens egna
verksamheter.

Socialnämnden har i sin budget för 2020 avsatt 115 000 kr för föreningsbidrag till
intresseföreningar och organisationer som i sin verksamhet kompletterar
socialnämndens egna verksamheter.

Ansökningar för 2020 har inkommit från åtta stycken föreningar:
AMD - Anhöriga mot droger, Anhörigföreningen i Vallentuna, BRIS region Mitt,
Brottsofferjouren Södra Roslagen, FMN Storsthlm, IFS Vallentuna, Kvinno- och tjejjouren i 
Vallentuna samt från RSMH – I samma båt.

Ansökan från AMD- Anhöriga mot droger avslås. Anledningen till att avslå ansökan
från AMD - Anhöriga mot droger är att föreningen inte har lämnat in en komplett
ansökan trots att föreningen fått påminnelse samt information om socialnämndens
riktlinje för föreningsbidrag och tillhörande ansökningsblankett.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av föreningsbidrag 2020
 Ansökan om föreningsbidrag, Kvinno- och tjejjouren Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, RSMH ISB
 Ansökan om föreningsbidrag, Brottsofferjouren Roslagen
 Ansökan om föreningsbidrag, IFS Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, RSMH I samma båt
 Ansökan om föreningsbidrag, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN 

Storstockholm)
 Ansökan om föreningsbidrag, Bris
 Ansökan om föreningsbidrag, Brottsofferjouren Roslagen
 Ansökan om föreningsbidrag, AMD Anhöriga mot droger
 Ansökan om föreningsbidrag, Anhörigföreningen i Vallentuna



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-27
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SUSSI.THAYSEN@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
SF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Fördelning av föreningsbidrag 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag för år 2020 enligt följande:

Anhörigföreningen i Vallentuna: 20 000 kr
BRIS region Mitt: 15 000 kr
Brottsofferjouren Södra Roslagen: 35 000 kr
FMN Storsthlm: 2 500 kr
IFS Vallentuna: 10 000 kr
Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna: 25 000 kr
RSMH - I samma båt: 7 500 kr
TOTALT: 115 ooo kr

Ärendet i korthet
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar så är föreningsbidrag avsett
för att främja och utveckla organiserad, ideell stöd- och anhörigverksamhet i
Vallentuna kommun. Bidrag beviljas till frivilliga föreningar och organisationer vars
verksamheter sammanfaller med socialnämndens ansvarsområde och som har
kommuninvånare i Vallentuna som medlemmar/brukare. De frivilliga
föreningarna/organisationerna ska vara ett komplement till socialnämndens egna
verksamheter.

Socialnämnden har i sin budget för 2020 avsatt 115 000 kr för föreningsbidrag till
intresseföreningar och organisationer som i sin verksamhet kompletterar
socialnämndens egna verksamheter.

Ansökningar för 2020 har inkommit från åtta stycken föreningar:
AMD - Anhöriga mot droger, Anhörigföreningen i Vallentuna, BRIS region Mitt,
Brottsofferjouren Södra Roslagen, FMN Storsthlm, IFS Vallentuna, Kvinno- och 
tjejjouren i Vallentuna samt från RSMH – I samma båt.

Ansökan från AMD- Anhöriga mot droger avslås. Anledningen till att avslå ansökan
från AMD - Anhöriga mot droger är att föreningen inte har lämnat in en komplett
ansökan trots att föreningen fått påminnelse samt information om socialnämndens
riktlinje för föreningsbidrag och tillhörande ansökningsblankett.

I tabellen nedan redovisas beviljade bidrag för 2019 och sökta bidrag för 2020.
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DNR SN 2020.060 
SID 2/2

Förening Beviljat bidrag 
2019

Sökt bidrag 2020

AMD – Anhöriga mot 
droger

0 kr - Inkomplett 
ansökan trots 
påminnelse och 
information om 
riktlinjer och 
ansökningsblankett.

15 000 kr

Anhörigföreningen i 
Vallentuna

20 000 kr 25 000 kr

BRIS region Mitt 25 000 kr 91 000 kr
Brottsofferjouren 
Södra Roslagen

30 000 kr 90 000 kr

FMN Storsthhlm Sökte inte. 10 000 kr
IFS Vallentuna 15 000 kr 10 000 kr
Kvinno- och tjejjouren 
i Vallentuna

30 000 kr 34 800 kr

RSMH – I samma båt 7 500 kr 7 500 kr

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse – Fördelning av föreningsbidrag 2020

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



































































































































































































































































































































































































































































 
  

Vallentuna den 2020-03-07  

Föreningens inriktning och ändamål,  

ordinarie verksamhet samt planerade aktiviteter 

Vi är en lokalförening i Anhörigas Riksförbund som nu är inne på vårt 11:e verksamhetsår vi 
startade i sept. 2009. Vi vänder oss till anhöriga med närstående som behöver vård och stöd 
på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder samt till övriga som vill stödja föreningens 
idéer.  
Vi stödjer oss på den bestämmelse som infördes den 1 juli 2009 i kap.5 10§ socialtjänstlagen 
(2001:453), SOL om att socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre som stödjer en närstående som har 
funktionshinder”.  

Vi vill förbättra livskvaliteten både för den som vårdar och den som vårdas genom att: 
• Bevaka frågor som rör anhörigvårdares rättigheter och informera om detta genom 

medlemsbrev och personliga möten. 
• Utforska kommunens plan för anhörigstöd. 
• Delta i Anhörigas Riksförbunds möten.  
• Delta i nätverk och kurser övriga lokalföreningar inom Region Mälardalen för att förkovra oss 

vad gäller anhörigsituationen för närstående med olika diagnoser.  
• Bjuda in föreläsare i angelägna ämnen i samarbete med anhörigkonsulent 
• Fortsätta med Söndagscafé en gång i månaden på Träffpunkten 
• Aktivt deltaga i ett föreningsråd som skall ansvara för Träffpunktens aktiviteter och drift. 
• Delta på anhörigträffar på boenden är ett önskemål som vi hoppas skall bli verklighet. 

Vår målsättning är att vara ett gemensamt forum för frågor som berör alla anhöriga som engagerar sig 
i ett ideellt arbete för närståendes vård och omsorg oavsett diagnos. 
Vi vill fortsatt samverka med kommunens anhörigstöd och ansvariga personer inom SF.   
Vi vill verka för att de anhöriga som vårdar en närstående ska få bästa tänkbara förutsättningar för att 
klara detta, så länge de själva önskar och orkar. 
Vi kommer att arrangera korta bussresor (under en dag) i närområdet för anhöriga och närstående. 
Vi medverkar under den nationella anhörigveckan i oktober tillsammans med anhörigkonsulenten och 
övriga Anhörigföreningar i Mälardalen.  
Vi fortsätter att bjuda på kaffe och smörgås vid Föräldraforums månatliga möten på Träffpunkten. 
Vi hoppas att till styrelsen kunna knyta en förälder från Föräldraforum för att bredda vår kompetens. 
Styrelsemedlemmarna i Anhörigföreningen kommer under 2020 att delta i utbildningar och möten som 
syftar till fördjupade kunskaper i anhörigfrågor. 
Alla ovan nämnda aktiviteter bidrar till en ökad livskvalitet för anhörigvårdaren och i förlängningen 
också för den närstående.  
Med ett bidrag som tidigare år kan vi också arrangera underhållning på något/några av Vallentunas 
särskilda boenden samt Träffpunkten och Kulturhuset.  

Anhörigföreningen i Vallentuna 
Sonja Hall ordf. 
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