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2019-10-14 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Fritids- och folkhälsoförvaltningen Sturegatan 38, måndagen den 14 oktober 2019 
kl 17:00-18:10, Ajournering: 17:50-18:00 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Eriksson (C), Ordförande 
Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande 
Samir Karamovic (S) ers. Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Ulla-Britt Möller (S) 
Mona Nordqvist (S) 
Ronny Svensson (L) 
Annette Nordström (M) 
Hakam Alakraa (M) ers. Lovisa Gustafsson (M) 
Amelie Bergman (SD) ers. Jan Nilsson (SD) 
 

Närvarande Ersättare 
Lennart Brännmar (C) 
Göte Edvinsson (L) 
Linnea Johansson Kläth (MP) 
Ingela Hallgren (KD) 
 

Övriga Tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Hans Andersson, verksamhetschef 
Mikael Hedberg, enhetschef 

Justeringens plats och tid Sturegatan 38, 2019-10-14 omedelbar justering  

 
Tillkännagivande av protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  
15 oktober 2019 

 
 

Underskrifter 

 Paragrafer §§ 144-150 Förvaltningschef 

 

 Tommy Jingfors  

 Ordförande 
  

 Håkan Eriksson  

 Justerare 
  

 Ronny Svensson  
 
                     Sekreterare           ………………………………… 
 Johanna Jönsson 
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Ärendelista 

§ 144 Upprop och val av protokollsjusterare 3 
§ 145 Godkännande av föredragningslista 4 
§ 146 Allmänhetens frågestund 5 
§ 147 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 
2020 ................................................................................................... 6 

§ 148 Dnr FOFN 2019-00154 3.7.1.25 
Borås som värdstad för nationell konferens Sverige mot Narkotika 
2020 ................................................................................................... 9 
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§ 150 Övrigt 11 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-14 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Ronny Svensson (L) med Anette Nordström (M) som ersättare. 
Justeringen sker omedelbart efter nämnden sammanträde på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, måndagen 14 oktober.      
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§ 145   

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Nämnden beslutar att ärende 5, Borås som värdstad för nationell konferens Sverige mot 
Narkotika 2020, utgår från dagens föredragningslista och tas upp på nämndens 
sammanträde i november.      
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§ 146  

Allmänhetens frågestund 

  

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.   
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§ 147 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 

bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 

reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 

nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 

innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 

verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 

förändras inte.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 

med nedanstående uppdrag, som ska redovisas till nämnden under nämndens 

sammanträde 5 november 2019;  

 

- att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar som 

i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta 

bra och godtagbara lösningar för respektive förening. 

 

Samt senast den 31 mars 2020; 

 

- att tillsammans med Grundskolan bjuda in de föreningar som idag har 

läxläsning och vill söka statsbidrag för sin verksamhet. Förvaltningarna 

ska vara behjälpliga i ansökningsförfarandet till Skolverket. 

 

- att utveckla det nyligen antagna Föreningsbokslutet i syfte att 

medvetandegöra de skillnader som finns samt ta initiativ till en ökad 

jämställdhet inom de kategorier där jämställdheten behöver förstärkas. 

 

-  att utveckla definitionen kring religiös verksamhet.        

Protokollsanteckning 

(bilaga 1) Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga 
sektorn en tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers 
frivilliginsatser, de ideella föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i 
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samhället och har en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, 
kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin. 

Det reviderade förslaget är i huvudsak mycket bra med hänsyn till ovan sagda. 

Sverigedemokraterna anser dock inte att det är kommunens uppgift att främja och bevara 
etniska föreningar som inte omfattas inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. 
Vår bedömning är att det är civilsamhällets uppgift att, om intresset existerar, utveckla sin 
egen verksamhet och därigenom tillfredsställa eventuella ambitioner om bevarande av övriga 
kulturer. 
För Sverigedemokraterna 
Jan Nilsson (SD) 
Ledamot 
 
Amelie Bergman (SD) 
Ersättare     
 

Reservation 

Sverigedemokraterna, genom Amelie Bergman (SD) reserverar sig till förmån 
mot sitt eget beslutsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga.                             

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Sammanställning av förändringar 

3. Utredningsmaterial 

4. Sammanställning av remissvar med kommentarer 

5. Inkomna remissvar                  
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Yrkanden 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutar enligt lagt förslag. 

 

Amelie Bergman (SD) lägger ett alternativt förslag och yrkar till förmån för sitt 

eget förslag (bilaga 2). 

 

Magnus Sjödahl (KD) yrkar på ett tilläggsyrkande (se bilaga 3).  

 

Ordföranden finner att nämnden bifaller enligt ordförandes förslag.    
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§ 148 Dnr FOFN 2019-00154 3.7.1.25 

Borås som värdstad för nationell konferens Sverige 
mot Narkotika 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ärendet utgår från dagens 
föredragningslista och tas istället upp i samband med nämndens sammanträde 5 
november 2019.        
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§ 149   

Förvaltningschefen informerar 

 
Inga ärenden. 
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§ 150   

Övrigt 

 
Inga ärenden. 

 

 




