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§ 91

Svar på motion från Marietta de PourbaixLundin (M) och Michael Fridebäck (M) om
översyn av bidragsreglementet

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael Fridebäck (M) har
lämnat en motion till kommunfullmäktige om att se över
bidragsreglementet i syfte att prioritera utbetalning av bidrag till
barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Vidare
önskar man att reglementet ses över i syfte att bidragen
demokratisäkras.
Motionen har skickats på remiss till idrotts- och fritidsnämnden och
kultur- och demokratinämnden. Nämnderna har inkommit med
likalydande svar 2020-02-12 § 13 respektive 2020-02-11 § 17.
I remissvaret skriver nämnderna att bidragen i dag demokratisäkras
på flera sätt i de allmänna villkoren i nu rådande reglemente.
Bestämmelser finns kring att föreningen ska ha en vald styrelse och
demokratiskt antagna stadgar. Föreningen ska också vara uppbyggd
och fungera enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
som önskar följa föreningens ändamål och syfte. Föreningen ska
även motverka kränkningar och diskriminering utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna.
Nu gällande bidragsreglemente för de båda nämnderna togs i bruk
den 1 januari 2018 då det var en gemensam nämnd, kultur- och
fritidsnämnden. I och med att kultur- och fritidsförvaltningen från
2019 svarar mot båda nämnderna ser nämnderna ett behov att
revidera bidragsreglementet utifrån nu rådande nämndstruktur.
Förvaltningens synpunkter

Fyra nämnder hanterar bidragsbetalningar till föreningar, vilket
regleras i respektive nämnds bidragsreglemente. Idrotts- och
fritidsnämnden och kultur- och demokratinämndens
föreningsbidrag regleras i Reglemente för föreningsbidrag för
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ideella föreningar. Äldrenämnden hanterar bidrag till
pensionärsföreningar och socialnämnden hanterar bidrag till
handikappföreningar samt övriga föreningar som verkar inom
nämndens verksamhetsområde.
Bidragen demokratisäkras på flera sätt i de allmänna villkoren för
respektive nämnds reglemente. Bestämmelser finns kring att
föreningarna ska ha en vald styrelse och demokratiskt antagna
stadgar. Föreningarna ska också vara uppbyggda och fungera enligt
demokratiska principer.
Den stora delen av kommunens totala utbetalning av
föreningsbidrag går till barn och unga. Genom lokalt aktivitetsstöd
till barn och unga i åldrarna 7-20 år erhålls bidrag baserat på
deltagande i aktiviteter. Stödet är utformat med fastställd viss
summa per sammankomst. Ju fler barn och unga som deltar, desto
mer i bidrag får föreningen. Stödet finns beskrivet i reglemente för
föreningsbidrag för ideella föreningar.
Vidare föreslås kommunstyrelsen i KS 2020/614 besluta om
åtgärder avseende hyressättning, nyttjande av kommunens lokaler
för föreningar samt större idrotts- och kulturarrangemang liksom
enhetligt bidragsreglemente.
Som ovan beskrivits har ett arbete redan påbörjats med att se över
bidragsreglemente både kommunövergripande och inom de båda
nämnderna. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att
motionen ska anses besvarad.
Underlag för beslut

- Protokoll kultur- och demokratinämnden 2020-02-11 § 17
- Protokoll idrotts- och fritidsnämnden 2020-02-12, § 13
- Motion från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael
Fridebäck (M), 2019-11-12 om översyn av bidragsreglementet
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) och Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till
motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
och Moderaternas yrkande om bifall till motionen. Ordföranden
ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Idrotts- och fritidsförvaltningen, kultur och
demokratinämnden, socialnämnden, äldrenämnden
För verkställighet:
För kännedom: Motionärerna
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