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PIL - Ansökan om bidrag
Sammanfattning
Den 11-12 oktober 2019 kommer PIL att stå som arrangör för Sveriges
Föreningars höstkonferens i Lund. PIL ansöker om ett arrangörsbidrag på
50 000 kronor från Lunds kommun.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja ett bidrag om 44 tkr till konferensen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2019
PILs ansökan om bidrag den 6 maj 2019.

Barnets bästa
Ärendet berör inte barn.

Ärendet
Den 11-12 oktober 2019 kommer PIL att stå som arrangör för Sveriges
Föreningars höstkonferens. Sveriges Föreningar har till ändamål att
stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och
vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet.
Sveriges Föreningars vision är att det finns en fungerande
paraplyorganisation i varje kommun som arbetar för att skapa, stödja och
utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.
Höstkonferensen har ett upplägg med två dagars program, där den
arrangerande kommunen brukar svara för en del av programinnehållet
under en av dagarna. PIL ansöker om ett arrangörsbidrag på 50 000
kronor från Lunds kommun. PIL föreslår även att Lunds kommun
presenterar sig utifrån sin samverkan med civilsamhället där LIPS och
PIL är en del i egenskap av paraplyorganisationer.
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Kommunkontorets kommentar
Lunds kommun är en MR-stad (mänskliga rättigheter stad).
Överenskommelsen mellan kommunen och idéburen sektor är en bärande
och viktig del i arbetet. Att föreningarna Sveriges Föreningars
höstkonferens hålls i Lund stärker samarbetet.
Lunds kommun föreslås bidra till konferensens genomförande med ett
arrangörsbidrag om 50 tkr.
Kommunfullmäktige, representationskommittén, har beslutat att bidra
med måltidsersättning om 6 tkr. Kommunstyrelsen föreslås bevilja
resterande medel upp till 50 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag om 44 tkr som föreslås
finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår besluta
att
att

bevilja PIL 44 tkr i arrangörsbidrag till Sveriges Föreningars
höstkonferens,
finansieras genom disposition av under "Reserverade medel"
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Christoffer Nilsson
kommundirektör
Beslut expedieras till:
PIL, Bertil Månsson,
kommunkontorets ekonomiavd.

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

