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2019-10-14

Fritids- och folkhälsonämnden
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 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 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.

-

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.

Sammanfattning
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
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samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket
presenteras i separat bilaga.
Ärendet i sin helhet
Sedan 2010 har kommunen genomgått ett flertal omorganisationer. Dessa har
på flera sätt påverkat föreningsbidragen i olika riktning. För att ge exempel på
det kan nämnas att pensionärsorganisationerna i några av de gamla
kommundelarna erhållit ett heltäckande lokalbidrag för sina lokaler. Dessa avtal
tecknades av de egna kommundelarna utan någon koppling till befintliga
föreningsbidrag vilket inneburit en sorts lokal orättvisa då endast ett fåtal
pensionärsorganisationer åtnjutit denna förmån. Vår ambition och
utgångspunkt har varit att föreningsbidragen ska vara neutrala i förhållande till
var i kommunen föreningen har sin geografiska hemvist. Därför föreslås att
föreningar som är berättigade till lokalbidrag får 90 % av lokalkostnaderna dock
max 600 kr/kvm i bidrag. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal
bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget.
Föreningar som äger sin egen lokal och idag har ett lokalbidrag föreslås istället
få ett fast driftbidrag på 300 kr/kvm (oavsett verklig kostnad). De allra flesta
föreningar med egna klubbstugor mm har idag förhållandevis låga kostnader
som understiger 300 kr/kvm. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal
bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget. Förändringen görs i syfte
att underlätta för både föreningen och handläggare på förvaltningen.
De lokaler som idag benämns som samlingslokaler (dit föreningar som inte har
varken egna eller hyrda lokaler kan vända sig för att tillfälligt hyra lokaler)
föreslås få ett driftstöd för att kunna underhålla och driva sina lokaler. Stödet
föreslås som ett grundstöd på 4 000 kr + 15 kr/kvm varje år om lokalen
uppfyller villkoren för samlingslokal. Stödet är detsamma som idrottsföreningar
får som har egna verksamhetslokaler.
I det ursprungliga förslaget så fanns det en tanke om att förändra den
bidragsberättigade åldern från 6-20 år till 7-25 år. Efter inkomna remissvar och
dialoger har vi återgått till den ursprungliga åldern 6-20 år.
Aktivitetsstödet, eller LOK-stöd som det också populärt kallas, ändras på det
sättet att det är godkänt med tre deltagare i en grupp mot fem idag. Det innebär
en liten förbättring för individuella idrotter som har svårt att samla fem
deltagare på grund av idrottens grundförutsättningar (ex rodd, tennis,
bordtennis och badminton).
Den svenska föreningsrörelsen växte starkt under hela 1900-talet.
Nykterhetsrörelsen tillsammans med idrotten är idag naturliga inslag i vardagen
och bärare av bland annat demokrati och delaktighet. Kommunen vill
uppmuntra dessa goda inslag och har under åren kopplat flertalet bidrag till
verksamheterna för att stödja och uppmuntra ideellt engagemang. Under 2000-
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talet har föreningar med annan kulturell och etnisk bakgrund pressats in i en
föreningsmodell och i regler som tagit oss årtionden att bygga upp. Dessa
föreningar har andra behov som inte kunnat tillgodoses av nuvarande
bidragssystem och som har lett till flertalet diskussioner om bidragens syfte med
mera. Bidrag till ungdomsverksamhet definieras därför som det ”traditionella
stödet till exempelvis idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och
föreningar/organisationer med liknande organisationsform. Dessa
organisationer har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska,
ideologiska och moraliska värderingar som omsatts i en beprövad
verksamhetsidé”. Som ett led i detta föreslås att verksamhet som läxläsning och
hemspråksundervisning inte längre klassas som bidragsberättigad. Då
föreningar dessutom kan få statligt stöd via Skolverket för liknande verksamhet
inverkar det förstås också på förslaget. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
kommer att vara föreningar behjälpliga i sökandet av bidrag från skolverket.
Genom åren har dagens bidragsregler genomgått flertalet mindre justeringar
och ändringar. Vi har också blivit påförda bidrag från andra förvaltningar,
exempelvis övergick bidrag till funktionshinderföreningar från sociala
omsorgsförvaltningen till Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2003.
Ändringar och justeringar över tid har lett till en obalans mellan olika
föreningskategorier. I dagsläget ger vi ett bidrag för varje bidragsberättigad
medlem, så kallat Grundbidrag. Bidraget är olika stort beroende på vilken
kategori föreningen tillhör. Ett exempel på detta är att pensionärsföreningar
idag får 60 kr/medlem medans en ungdomsförening får 150 kr/medlem.
Förslaget är att oavsett föreningskategori så ska bidraget vara lika. Förslaget är
100 kr/medlem.
Verksamhetsbidrag utgår idag till ungdomsföreningar med minst 25
medlemmar och 150 aktiviteter. Maxbidraget för de största föreningarna är 250
000 kr. 2013 slopades det så kallade ”Administratörsbidraget” och bakades in i
dåvarande verksamhetsbidrag som då också utökades till nio nivåer i en
stigande skala. Nivåerna justerades något vid tillfället men har nu genomgått en
större förändring för att på ett bättre och mer logiskt sätt passa föreningarnas
storlek på verksamheten. Nivåerna föreslås utökas från nio till 15, samt att
maxbidraget ökas från 250 tkr till 350 tkr för att på ett rättvisare sätt ge
föreningarna stöd för sin ungdomsverksamhet, se tabell i förslaget.

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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Samverkan
Samverkan har skett med olika parter och i olika omgångar. En politisk
styr/referensgrupp, Föreningsrådet i Borås, dialog med nämnder och
förvaltningar, dialogmöten med föreningar och organisationer,
informationsträffar samt utbildningsträffar för föreningar, organisationer,
tjänstepersoner samt politiker.

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Förslag till utformning av framtida
bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang.
Föreningar och organisationer är viktiga bärare av demokratiutveckling, är medskapare till ett gott
liv och viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Föreningar
och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på såväl nationell
som internationell nivå
Genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare och sysselsätta barn, ungdomar och
vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin
verksamhet. Föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att
motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger.
Borås stads ekonomiska stöd ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Stöd
till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsen principer om
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn. I
Överenskommelse med civilsamhället framgår det bland annat att ”Borås stad tar tillvara de
idéburnas erfarenheter och särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och
oberoende”.
Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå ett
inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Det ges utifrån de intentioner som finns i
kommunen.

Kategorisering av bidrag
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad kan ge stöd till. Varje kategori innehåller en
beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. Under varje kategori finns
villkor och fördelningsmodell.
Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera kategorier med utgångpunkt av vad de har för
verksamhet. De flesta bidrag söks via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala bidragssystem.
För att visualisera vilka bidrag föreningar kan söka utifrån typ av förening finns vägledande
matris. Se bilaga 1.
Nedan följer kategorier för bidragsstödet.

Stöd till

Stöd till

Stöd till

Föreningar
(organisering)

Barn och
ungdomsverksamh
et

Lokaler och
anläggningar

Stöd till

Stöd till

Stöd till

Lika rättigheter
och möjligheter

Riktade insatser

Ungas egen
organisering

Stöd till

Stöd till

Utveckling av
föreningsverksamhet

Evenemang

Grundläggande krav
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden.


Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.
Det är inte tillåtet att föreningen:
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism
eller annat främlingsfientligt uttryck.
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet.



Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande:
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte
- Godkända stadgar
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer
- Ett bank- eller plusgironummer



Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50
kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få
ett högre bidrag.
Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad.
Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera
föreningarna.
Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från
bidraget.





Följande föreningsformer kan inte få bidrag:








Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer.
Företagsföreningar
Kamratföreningar.
Hyresgäst- och villaföreningar.
Vägföreningar

Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande:








Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande.
Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund.
Supportermedlemmar.
Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte.
Deltagare i kurs som tar avgift per gång.
Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka)
Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet

Stöd till föreningars existens och organisering
Föreningar har en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra
vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar.
Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen
som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor

lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är
röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att
bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.
Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för
hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället
fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade.
Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet
att inkluderas i samhället.
Bidragsformer; Grundbidrag

Grundbidrag
Syfte:


Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull
fritid för barn och unga.



Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull
fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.



Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska
samhället.

Målgrupp
Bidragsberättigad medlem i föreningar med:
 Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 6-20 år
 Pensionärsföreningar
 Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns.
 Etniska föreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns.
Villkor:






Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte.
Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader.
Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade
medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.

Fördelningsmodell
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem.

Stöd till barn och ungdomsverksamhet
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd

Aktivitetsstöd
Syfte
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.
Målgrupp
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform,
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar.
Villkor
 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
 Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 6-20 år
 Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 6 år till och med kalenderåret
25 20 år.
 Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i
minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år.
 En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera
grupper.
 Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten.
 Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
 Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller
distriktsorganisation.
 Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem.
 Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller
kommersiella arrangemang.
 Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens.
 Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att
alla aktiviteter på kortet stryks.
 Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel;
aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020).

Fördelningsmodell
 Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 8,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare.

Verksamhetsstöd
Syfte
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.

Målgrupper
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis
scoutföreningar och nykterhetsföreningar.

Villkor





Uppnår villkor för aktivitetsstödet.
Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt
fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.
Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.
Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik
kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag.

Fördelningsmodell
Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen.
Nivå

Medlemmar 7-25 6-20 år

Aktiviteter

Bidrag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
400
500
600

150
200
250
350
450
550
700
850
1 000
1 250
1 400
1 550
1 700
1 850
2 000

10 000 kr
22 500 kr
35 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
325 000 kr
350 000 kr

Stöd till lokaler och anläggningar
Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva
verksamhet.
Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.
Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler,
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still
större nybyggnationer.

Stöd till hyrda lokaler
Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.
Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter.
Syfte
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.
Målgrupp
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet.
Villkor:









Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)
Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar
föreningen har enligt tabellen nedan.
Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.
Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan.
Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el.

Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2.
Föreningens bidragsyta bestäms av antalet bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan.
Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Stöd till samlingslokaler
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla. Tillgång och efterfrågan
bör styra behovet av samlingslokaler, därför kan listan över godkända samlingslokaler ändras
utifrån föreningarnas behov.
Syfte
Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.

Målgrupp
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler.
Villkor:



Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.



Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som
bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.



Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela
lokalkostnaden hyresgästen.



Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening,
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda
skäl föreligger.

Fördelningsmodell
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle.
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till
föreningen.

Driftbidrag till egna lokaler
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft
samlingsplatser för många ändamål.
Syfte
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga
klubbstugor.
Målgrupp
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor.
Villkor
 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
 Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
 Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.
 Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan.
 Föreningar måste vara certifierade som Säker och trygg förening.
Fördelningsmodell
Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2. Föreningens bidragsyta bestäms av antalet
bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan.
Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar
Syfte
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och
underhålla anläggningarna. Listan över objekt som är godkända för bidrag kan ändras om nya
behov uppstår.
Målgrupp
Föreningar som driver egna idrotts- och/eller friluftsanläggningar.
Villkor
 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
 Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås
Stad.
 Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
Fördelningsmodell
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall,
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”. För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt
nedan:
Typ av objekt

Bidrag

Typ av objekt

Bidrag

Boulebanor/bana

400 kr

Skyttebanor

2 500 kr

Bågskyttebana (ute)

2 500 kr

Bågskyttebana fält

2 500 kr

Ett extra bidrag till skjutbanor
med tekniska hjälpmedel.
Golfbana/hål

2 500
kr/bana
2 000 kr

Båthamnar

3 000 kr

Gokartbana

8 000 kr

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr

Konstsnöspår minst 1 km

20 000 kr

Discgolfbana/hål

400 kr

Motocrossbana

15 000 kr

Elljusspår/km

9 000 kr

Paddock med elbelysning

6 000 kr

Endurobana

3 000 kr

Rallycrossbana

15 000 kr

Fotbollsplan gräs 11-manna

30 000 kr

Tennisbana asfalt

3 000 kr

Fotbollsplan gräs 7-manna

15 000 kr

Tennisbana grus

6 000 kr

Hinderbana/styrketräning

5 000 kr

Tennisbana konstgräs

3 000 kr

Konstgräsplan 11-manna

25 000 kr

Tennisbana paddel

3 000 kr

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag)
Syfte
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller
anläggning.

Målgrupp
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.

Villkor


Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.
 Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.
 Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som
har påbörjats före ansökan.
 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv
föreningen är.
 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.

Fördelningsmodell
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget.




Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr
För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %.
Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.

Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån)
Syfte
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna.
Målgrupp
Alla föreningar kan söka anläggningslån.

Villkor
 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen








senast den 31 maj eller 30 november.
Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har
beslutat om bidraget.
Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.
Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta
lokalen/anläggningen till andra brukare.
Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.
Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier:
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
- Nyttjandegrad
- Jämställdhet/Integration
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet
medlemmar.
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller
- Riksidrottsförbundet

Fördelningsmodell



Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige
beslutat belopp.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och februari och tillskriver KS
förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december eller juni
samma år.

Stöd till lika rättigheter och möjligheter
Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet.
Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar.

Stöd till sociala insatser
Syfte
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda
människor och för olika grupper.

Målgrupp
Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete.
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden.

Villkor



Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift).
Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30
september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.

Fördelningsmodell
Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag
baseras på beslut i kommunstyrelsen.

Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar
Syfte
Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och
möjligheter i samhället.
Målgrupp
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter
och möjligheter i samhället.
Villkor





Förening ska uppfylla de grundläggande kraven
Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.
Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.
Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till
verksamhetsbidrag.

Fördelningsmodell
Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag.
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen.

Nivå
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antal medlemmar
50
75
125
175
225
275
325
375
425

Antal aktiviteter
50
75
125
175
225
275
325
375
425

Bidrag
15 000 kr
30 000 kr
45 000 kr
60 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr

Riktade insatser
Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan,
medfinansiering, redovisning och uppföljning
Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag,
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag.

Riktat stöd
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens förfogande
Syfte
Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande.
Målgrupp
Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.
Villkor


Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande.

Fördelningsmodell
I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.

Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag
Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd.

Syfte
Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i
föreningarnas ordinarie verksamhet.

Målgrupp
Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.

Villkor








Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper.
Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva.
Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad.
Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.
Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras
Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt
start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning.
Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.

Fördelningsmodell
Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.

Orienteringskartor
Syfte
Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.
Målgrupp
Föreningar som har orientering som verksamhet
Villkor





Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion
Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan
Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra
orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.

Fördelningsmodell


Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering.

Idéburnas gemensamma organisering Samverkan mellan
idéburna och Staden
Enligt Överenskommelsen ska Staden och de Idéburna utveckla och fördjupa sin samverkan. För
att lyckas med detta är de idéburnas gemensamma organisering viktig och att de idéburna har fått
förutsättningarna att undersöka saker innan de går in i exempelvis en samverkan eller ett
partnerskap. Staden vill därför möjliggöra samverkan mellan föreningar och mellan föreningar
och staden.
Syfte
Möjliggöra samverkan mellan de idéburna och staden inom ramen för Överenskommelsen.
Dels genom att kompensera för kostnader i ett förstudiearbete. Exempelvis kan det motsvara
kostnader som uppkommer i samband med en förstudie kring ett gemensamt IOP- avtal eller en
driftsform med Borås Stad.
Dels genom att stödja föreningars samordning och organisering, vilket är viktigt för att de skall
kunna stödja varandras utveckling. Exempel på organisationer är Föreningsrådet och
funktionshinderföreningarnas gemensamma organisering.
I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån

Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet,
öppenhet och insyn.

Målgrupp
Idéburna och organ/råd/forum där idéburna gemensamt organiserar sig.
Villkor



Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad
För förstudiepeng krävs en gemensam idé om vad den/de idéburna organisationerna och
staden vill samverka kring.



De idéburnas gemensamma organ ska regelbundet ha dialog med staden.

Fördelningsmodell
Stödet till idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med föreningarna.
Maxbelopp för förstudie är 10 000 kr.

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet
Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.
Syfte
Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar,
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Målgrupp
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7–25 620 år i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut.
Villkor
 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
 Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans
med kostnadsberäkning.
 Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.



Bidraget avser kommande verksamhetsår.



Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.

Fördelningsmodell



Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr.
Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.

Idrottsskola
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.
Syfte:
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola
Målgrupp
Idrottsföreningar
Villkor
 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.


Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.

Fördelningsmodell
 Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle.


Bidraget betalas ut två gånger per år.

Stöd till ungas egen organisering
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar.
Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.
Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer.

Projektpeng
Syfte
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga.
Målgrupp
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade
projekt.

Villkor











Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.
Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är
en förutsättning för att söka pengar.
Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större
chans att er ansökan blir beviljad.
Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras.
Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför.
Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver
någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas.
Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något
positivt.
Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla
in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet.
Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen.
Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt.

Fördelningsmodell
 Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr

Stöd till politiska ungdomsorganisationer
Syfte
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.
Målgrupp
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.
Villkor




Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.
Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.

Fördelningsmodell
Grundbidrag
 Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag
på 0,15 GN.
 Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett
grundbidrag på 0,15 GN.
Bidrag per fullmäktigemandat
 Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade
medlemmar
 Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i
fullmäktige.
 Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.
 GN = 52 141 kr (2015)

Stöd till utveckling av föreningsverksamhet
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en
Säker och trygg förening.
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening.

Startbidrag
Syfte
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som
bidragsgrundad verksamhet.
Villkor
 Uppfylla de grundläggande kraven
 Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
 Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och
uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet.
 Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg
att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över
styrelsens medlemmar.
 Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska
omfattas av Borås Stads övriga bidrag.
Fördelningsmodell
Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr.

Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening)
Syfte
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening.
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de
minimera risker.

Målgrupp


Alla föreningar

Villkor






Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för
Säker och trygg förening.
Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när
alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti.
Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.
Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget.

Fördelningsmodell
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år.
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och
därefter 2 000 kr per år.

Stöd till evenemang
Bidragsformer; Arrangörsbidrag

Arrangörsbidrag
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete
med staden genomfört lyckade evenemang.
Syfte
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.
Målgrupp
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.
Villkor
 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
 Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före
evenemanget.
 Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget.
Bedömningskriterier
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.

Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden
Förändringar – med hänsyn tagen till inkomna remisser

Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till
7-25 år. Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås oförändrad till
6-20 år.
Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6
år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns. Den bidragsberättigade åldern för
Funktionshinderföreningar och etniska föreningar föreslås oförändrad till 6 år och ingen övre
åldersgräns finns.
Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och
ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar
50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).
Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.
Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att
helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram. Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20
kr/grupp, 8,50 kr/deltagare ändras inte.
Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2
respektive 15/8.
Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet.
Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället. Se särskilt förslag beslutstext till nämnden.
Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2
istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad
ålder enligt tabell 1 (se nedan).
Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och
ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2.
Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några
pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan). Se
särskilt förslag på beslutstext till nämnden.
De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje
år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal. Undantag är DHR samt Parkhallen.
Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka. Se förslag på
beslutstext till nämnden.
Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån.
Antalet ansökningstillfällen utökas till två gånger/år, 31/5 samt 30/11.
Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan).
Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag

Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering
Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle. Föreningar som tar emot Idrottsskolan får fortfarande
tillgodoräkna sig aktiviteterna.
Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.
Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.

Tabell 1.

Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Tabell 2.
Nivå

Medlemmar 7-25 6-20 år

Aktiviteter

Bidrag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
400
500
600

150
200
250
350
450
550
700
850
1 000
1 250
1 400
1 550
1 700
1 850
2 000

10 000 kr
22 500 kr
35 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
325 000 kr
350 000 kr

Utredning

Utformningen av framtida
stöd till föreningar och
organisationer i Borås
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Inledning
I denna utredning beskrivs uppdraget, bakgrunden och de värderingar som det nya ”förslaget till
stöd till föreningar och organisationer” som bifogas utredningen.
Detta dokument beskriver också de övergripande förändringarna och de prioriterade grupper
som staden valt att fördela bidrag till. Slutligen lyfter utredningen de områden som fortsatt
behöver utredas.
Det konkreta förslaget för stöd till föreningar och organisationer finns i ett separat dokument.
Det dokumentet tillsammans med utredningen kompletteras också med ett tjänsteutlåtande och
ett dokument där kommentarer lämnas till inkomna remisser.
Remissvaren och kommentarer hur förvaltningen förhållit sig till dem har också sammanfattats i
en separat bilaga.

Uppdrag
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2016 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av
föreningsbidragen. Bakgrunden var att det behövdes en övergripande värdegrund för alla
bidragen och att befintliga bidragsbestämmelser behövde förklaras och förpackas så de blev mer
tillgängliga.
Under arbetet blev det tydligt att det fanns behov av en större översyn. I dialog med en
referensgrupp av politiker, tjänstepersoner med olika professioner och från olika verksamheter
samt föreningsrådet konstaterades att flera saker behövde utredas.
Under 2018 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen följande uppdrag:

”Genomföra en översyn av nuvarande föreningsbidrag och lämna förslag på
anpassningar och revideringar. Bland annat ska hänsyn tas till Överenskommelsen”

Bidrag som innefattas i utredningen
Utredningen innefattar det befintliga kontantstöd som Fritids- och folkhälsonämnden fördelar.
Bidragen till politiska ungdomsförbund innefattas inte i utredningen.
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Bakgrund
Civilsamhällets roll i samhället och Borås
De civila organisationerna har på olika sätt varit och är idag en viktig del i samhället för att
upprätthålla välfärden. De har varit en stor bidragande faktor till skapandet av den
samhällsstruktur som vi har i dagens Sverige. Tillsammans med den starka välfärdsstaten är
de en viktig del i samhällskontraktet i stort.
Vidare har föreningar en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra
vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar.
Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen
som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor
lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är
röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att
bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.
Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för
hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället
fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade.
Borås Stad har ett rikt förenings- och organisationsliv, men det är svårt att uppskatta hur stort det
egentligen är. De föreningar/organisationer som får någon form av bidrag är idag ca 340 st.
Uppskattningar av antalet föreningar i kommunen är dock snarare tvåtusen.
Borås Stad har en mångfald av relationer med det civila samhället. Det finns allt från enkla
pragmatiska relationer till partnerskapsrelationer.
Flera nämnder/förvaltningar delar ut olika former av bidrag till föreningar. Utöver bidrag stödjer
också staden föreningar med exempelvis anläggningar, lokaler, föreningsträffar, råd och
vägledning, utbildning, nätverk mellan och med föreningar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
hjälper också till med att sprida information om föreningarna samt bevakar föreningarnas
intressen. Staden stödjer också studieförbunden som i sin tur stödjer föreningarnas verksamhet
och utveckling.
Inom Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag finns också Träffpunkt Simonsland som är en
mötesplats där kommunen och föreningar samverkar för en gemensam målgrupp.
Borås Stad har blivit utsedd till Sveriges ”föreningsvänligaste” kommun av Sveriges förningar
2013, staden har också blivit utsedd till årets Breddidrottskommun vid inte mindre än två
tillfällen, 2014 och 2017.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen upplever sig idag har goda relationer med det föreningsliv
som idag får bidrag. Framgångsfaktorn har varit regelbundna dialoger och möten där vi skapat
förståelse för varandras verksamhet. Något som är viktigt att bevara även i framtiden.
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Överenskommelsen
I december 2016 beslutade fullmäktige att anta Överenskommelsen i Borås. Överenskommelsen
är från början ett nationellt initiativ för att möjliggöra för de idéburna verksamheterna att få en
ännu större och viktigare roll i utvecklingen av välfärden.
Överenskommelsen i Borås processades fram i bred samverkan mellan det civila samhället och
Borås Stad under två års tid. Den beskriver hur Borås Stad och De Idéburna verksamheterna
tillsammans ska utveckla och fördjupa sitt samarbete, i syfte att gemensamt utveckla välfärden när
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.
Värdegrunden för arbetet är de sex principerna som också tagits fram nationellt.
- självständighet och oberoende
- öppenhet och insyn
- mångfald
- dialog
- kvalitet
- långsiktighet

Befintlig värdegrund för Borås Stads bidragsregler
Enligt värdegrunden ska Borås Stad stödja och skapa förutsättningar för föreningar och
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist
samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens
Överenskommelse med civilsamhället.
I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende.
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang.
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Vi ser föreningar och organisationer som viktiga
bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att
upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Detta sker genom att erbjuda en
meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i
aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.
Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.
Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet
och insyn.
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Metod
Under hela utredningen har värdegrunden i Överenskommelsens principer och den befintliga
värdegrunden för Borås Stads bidrag varit förhållningssättet vid olika avvägningar och hur
utredningen har genomförts.

Arbets- och referensgrupper
I utredningen har det funnits fler arbets- och referensgrupper.
En arbetsgrupp från Fritids- och folkhälsoförvaltningen bestående av representanter från
Föreningsenheten, Folkhälsoenheten och Utvecklingsenheten. Tanken med den arbetsgruppen
var att få in flera perspektiv i utredningen.
En politisk referensgrupp har funnits under hela utredningen. Referensgruppen bestod utav
representanter från alla partierna.
En arbetsgrupp från Föreningsrådet har också funnit med under hela utredningen. Dels för att få
föreningarnas egna perspektiv i utredningen men också för att föreningslivet skulle få insikt i hela
utredningsprocessen.
Kulturförvaltningen och Stadsledningskontoret har också deltagit i processen då Borås Stads
samlade bidrag behöver ta hänsyn till varandra och komplettera varandra. Därtill har dialoger
förts i ett inledande skede med Vård- och äldreförvaltningen, Individ och
familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.

Föreningslivet medverkan i bidragsutredningen
Utöver att representanter från Föreningsrådet varit med i utredningen har förvaltningen
tillsammans med föreningsrådet arbetat för att få in synpunkter från föreningslivet.
Föreningsrådet delade ut en enkät där föreningar gavs möjlighet att utrycka hur befintliga
systemet fungerar idag och vad de skulle vilja se för förändringar utifrån sin förenings perspektiv.
Därtill bjöd Borås Stad tillsammans med Föreningsrådet in till dialog om bidragen i två
stormöten. Vid ena tillfället fördes dialog med idrottsföreningarna och vid andra tillfället en
dialog med övriga föreningar och organisationer. Föreningarna bjöds in brett och utöver ett
utskick till alla föreningar som finns med i Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsregister
annonserades också tillfällena i Borås tidning och på Facebook. Detta för att inte bara nå de
föreningar som redan idag är berättigad till bidrag.
Under tiden förslaget utformades har dialoger skett med enskilda föreningar. Pensionärs- och
funktionshinderrådet på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också fått information.
I juni och augusti 2019 hölls tre informationstillfällen kring den nya utformningen av
bidragssystemet och de föreslagna förändringarna. Därefter genomfördes en remissrunda där
nämnder och föreningar fick möjlighet att lämna ett remissvar.
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Kunskap in i utredningen
Arbetsgruppen för utredningen har fördjupat sig i ett antal rapporter och vetenskapliga studier
och undersökt hur man gör i många andra kommuner.
Föreningar, organisationer och representanter från Borås Stad bjöds in till en utbildningsdag
kring samverkan mellan den ideella sektorn och den offentliga sektorn. Utbildningen syftade till
att skapa en gemensam förståelse för relationen mellan kommunen och de idéburna och de
värderingar som idag styr och som är viktig i en samverkan.

Beskrivning av dagens bidragsystem
Dagens utformning av bidragsreglerna har en tydlig historisk koppling, med grundtankar om
varför vilka verksamheter och inte andra får stöd.
Från början har bidragssystemet skapats utifrån hur det traditionella idrottslivet organiserade sig
och har bedrivit sin verksamhet. I grunden är dagens bidragsystem i princip den samma sedan
många år tillbaka. Föreningslivet inom idrotten, som också får största delen av pengarna, är också
generellt sett utformat på samma sätt idag som tidigare.
Genom tillkomsten av nya föreningar och verksamheter som i grunden inte passar in i det
”traditionella” bidragssystemet, utmanas våra nämnder och förvaltningar i hur vi ska hantera de
nya behoven. Anpassningar av befintligt bidragsystem har därför gjorts nästan årligen och
lösningen har många gånger varit att öka utbetalningen genom det ”riktade bidraget”.
Kommunstyrelsens bidrag för” lokalt inflytande” har också kompletterat vissa av utmaningarna.
Trots detta finns det fortfarande en samlad upplevelse i flera av stadens förvaltningar och i
föreningslivet att en del bidrag slår orättvis för vissa föreningar. Många föreningar anpassar också
sin verksamhet till hur bidraget till föreningar är utformade idag.
Det behövds en översyn utifrån dagens förutsättningar.
Fritid- och folkhälsonämnden har också tagit över lokalbidragen för visas pensionärsföreningar
som tidigare legat på Vård- och äldreförvaltningen. Ett arv som de i sin tur fått från tidigare
kommundelsindelning, vilket gjort att bidragen till lokaler för pensionärsföreningar har varit
väldigt olika.
Därtill har frågor och ifrågasättanden från olika håll kring hur arbetet för inkludering och
jämställdhet syns i bidragens utformning.
I dialog med de andra förvaltningarna framkom också att samarbetet mellan framförallt Fritidsoch folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen och Stadsledningskansliet behöver fördjupas och
förbättras. Detta för att det ska blir enklare för föreningarna och övriga förvaltningar att veta
vilket stöd som föreningar och andra idéburna kan söka eller på annat sätt få. Det uttrycktes
också att information kring bidragssystemet behövde förbättras.
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Övergripande förändringar i förslaget
Från att tidigare ha haft ett bidragssystem som verkat i ett mer homogent samhälle har vi skapat
ett system som bättre möter de behov och krav som ett mångfacetterat samhälle ställer. Ett
samhälle som präglas av mångfald, förändrad befolkningsstruktur och en ung generation som allt
oftare väljer andra sätt att aktivera sig på, men också ett samhälle där det är viktigt att stödja det
etablerade föreningslivet för att stärka demokratin och värna föreningsmodellen.
Det handlar också om att skapa ett bidragssystem som är flexibelt och öppet i att möta dagens
och framtiden utmaningar och som kan förändras i takt med snabba samhällsförändringar.
Vi vill också skapa ett enklare system att navigera sig igenom, med mer enhetliga bidragsformer
som är rättvisa och där föreningar värderas lika inom samma bidragsform.
Till det har vi försökt skapa ett system som fortsatt bygger på ett tillitsbaserat förhållningsätt där
föreningarnas självständighet och oberoende bevakas.

Förslag till ny kategorisering med underliggande bidragsboxar
Tidigare har bidragens form varit kategoriserade utifrån förenings kategorier så som barn och
ungdomsföreningar, invandrarföreningar, funktionhinderföreningar. I denna nya kategorisering är
utgångpunkten istället verksamhet som Borås Stad vill stödja.
Varje kategori innehåller sedan en eller flera bidragsboxar med kriterier som beskriver vilken
verksamhet som bidraget avser att stödja.
På detta sätt kan föreningar och organisationer söka bidrag från flera bidragsboxar, med
utgångpunkt vad de har för verksamhet snarare än vad de själva eller kommunen placerar dem i
för föreningskategori.

Stöd till barn och ungdomsverksamhet
Barn och unga är fortsatt en prioriterad grupp i förslaget till stödet till föreningar.
Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra på sig är viktigt för barns utveckling och
mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också sannolikheten att man fortsätter med detta
genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.
Med bidragssystemet till idrottsföreningar vill staden främja rörelse för livet varvid det är
breddidrotten bland barn och unga som bidragen har för avsikt att stödja.
Staden vill också ge förutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga och det ideella arbete som
utförs i föreningarna för barn och unga. Detta då föreningarnas verksamhet bidrar till att barn
och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer, etik och moral i en
ledarledd verksamhetsform.
Stödet till barn och ungdomsverksamhet omfattar framförallt stöd till idrottsföreningar men även
det som ibland går under benämningen övriga föreningar med liknande organisationsform,
exempelvis scoutföreningar. Förslaget är att stödet fortsatt är aktivitetsbaserat där en
förutsättning är att föreningarna bedriver en verksamhet som i huvudsak baseras på ledarledd
aktivitetstimme. Nackdelen med det aktivitetsbaserade stödet som föreslås är att det är ganska
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statiskt. Fördelarna med det är att det är förutsägbart och upplevs som rättvist för föreningarna.
Det är också ett administrativt mycket mindre krävande system för både föreningar och staden.

Stöd för lika rättigheter och möjligheter
Staden avser också att fortsatt stödja föreningsverksamhet som på olika sätt arbetar för lika
rättigheter och möjligheter för boråsarna.
Svensk lagstiftning förbjuder all form av diskriminering och kräver aktiva åtgärder för allas lika
rättigheter och möjligheter i samhället. Med diskriminering avses direkt diskriminering på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, samt indirekt diskriminering,
trakasserier, instruktion till diskriminering, och från och med den 1 januari 2015 bristande
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (2013/14:198).
Diskrimineringsombudsmannen (DO) rekommenderar därför ett förebyggande arbete på alla
dessa områden. Grundbidraget till pensionärsorganisationer, invandrarföreningar och
funktionshinderföreningarna syftar till att stimulera föreningarna till att vara en röst för sina
grupper. Bidraget till funktionhinderföreningarna avser att stödja dem att bedriva verksamhet för
sina målgrupper och/eller att skapa förutsättningar för att deras målgrupp ska komma in i andra
föreningar och verksamheter.
Bidraget till invandrarföreningar ges i syfte att tillvarata den egna gruppens kultur och underlätta
integration i det svenska samhället. Benämningen invandrarföreningar bör ersättas med ”etniska
organisationer” enligt gängse beteckning på nationell nivå.
Det sociala arbetet för olika grupper är också viktigt för människors lika rättigheter och
möjligheter i samhället varvid staden fortsatt vill stödja olika social insatser. Då många av
samhällets sociala utmaningar idag behöver lösas tillsammans med föreningslivet avser också
staden stödja socialt arbete där föreningarna samverkar med staden.
Stöd till lokaler
Lokaler är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar och organisationer att
bedriva verksamhet. Lokalbidraget är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna för
de föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler, hyr lokaler, tillgängliggör egna lokaler för
andra föreningar eller verksamhet som bidrar till samhällsnyttan lokalt.
Det är också ett resursslöseri att många lokaler nyttjas i liten utsträckning och därmed står tomma
stora delar av tiden. Staden vill att vi arbetar för samlokalisering där det är möjligt. I det nya
förslaget till stöd föreslås därför bidrag till lokaler bedömas utifrån nyttjandegrad och
samhällsnytta.
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Fortsatta utvecklingsområden
Arbetet med att se över och utveckla stödet till föreningar har varit omfattande och efter hand
som utredningen pågått har det blivit tydligt att flera delar behöver utredas i olika steg. Utöver
dessa första förändringar föreslås därför att samverkan mellan förvaltningar, säker och trygg
förening och uppföljningen mot föreningar utreds vidare.

Samverkan med andra förvaltningar
Det har inte varit möjligt att fördjupa sig i hur samverkan mellan förvaltningarna ska ske i denna
utredning, men det är ett viktigt nästa steg i arbetet med stödet till föreningar. Förslag på
områden som behöver pratas vidare om är:
-

Hur skapar vi en bättre dialog och samverkan mellan förvaltningarna. Dels för att
säkerställa att föreningar och organisationer inte får flera bidrag för samma sak och att vi
systematiskt gör bedömningar tillsammans när vi delar ut bidrag.

-

Hur behöver vi samverka för att befintliga stöd till föreningar och organisationer fortsatt
ska bli mer rättvisa och tillgängliga. Exempelvis ett mer likvärdigt administrativ stöd, samt
möjlighet till nätverkande och utbildningsstöd.

-

Förvaltningarna behöver också gemensamt bestämma vilka begrepp vi använder för
invandrarföreningar/kulturföreningar/etniska föreningar.

-

Förvaltningarna behöver också tillsammans se över om bidragen kan förpackas i en
gemensam struktur för att förenkla för föreningar och organisationer.

-

Då flera bidrag bygger på bedömningar utifrån kriterier om samverkan behöver
samverkan kring uppföljningen av vissa ses över.

Säker och trygg förening
Idag finns möjligheten till certifiering som säker och trygg förening och därmed få ett bidrag.
Konceptet med säker och trygg förening bör utredas vidare. Det behöver förändras för att
innefatta utmaningar som till exempel jämställdhet och inkludering. Det behöver övervägas om
det ska finnas kvar i samma certifieringsform eller om vissa av kraven ska vävas in i ordinarie
villkor för olika bidrag.
Ska konceptet utvecklas kan också stödet som finns idag till föreningar och organisationer i detta
arbete utvecklas eller samordnas på ett annat sätt.
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Sammanställning av inkomna remissvar om nya bidragsregler,
med kommentarer
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har valt att endast kommentera föreningarnas
remissvar, inte Borås Stads nämnder och bolag samt inte heller politiska partier.

Hej
Vi noterar att ni vill höja bidragsberättigad ålder till 7 år för att underlätta för föreningarna.
Motivationen att ungdomar skall idrotta längre om de börjar senare är välkänd, men inte
underbyggd med siffror oss veterligen. Alla föreningar tävlar med varandra om att attrahera
barn och ungdomar. Små föreningar med smala idrotter har därför svårt att konkurrera med
exempelvis fotboll och innebandy. För att vi i Dalsjöfors brottarklubb skall överleva behöver
vi rekrytera medlemmar i tidig ålder. Vi bedriver en mycket enkel brottarträning baserad på,
gymnastik och koordinations träning, en gång i veckan för åldersgruppen 4 till 6 år. Syftet
med träningen är att förbereda barnen för den riktiga träning som börjar mellan 6 och 7 års
ålder upp till ca 10 års ålder. Dessa barn tränar också bara en gång i veckan. De barn som
visar vilja att tävla kan när de uppnår en viss kunskapsnivå öka träningsdosen och
intensiteten. Den tidiga kontakten med klubben är väldigt populär bland barn och föräldrar
och vi har ofta ca 20 barn och 4 föräldrar på mattan under ett av dessa 4-6 års träningspass. Vi
förespråkar inte idrottsspecifik träning vid denna tidiga ålder utan allmän träning med inslag
av lek. Vi förespråkar att bidragsåldern sänks till 4 år igen. Vänliga Hälsningar, Dalsjöfors
Brottarklubb (Lars Fast)

Kommentar; Vi noterar att föreningen inte vill höja den undre åldergränsen, snarare sänka
den.

Sammanfattning
SV Sjuhärad tillstyrker förslaget till nya bidragsbestämmelser.
Ärendet
Vid sammanträde 20190613 med avdelningschefen och verksamhetsutvecklarna verksamma i
Borås diskuterades bidragsreglerna. Som studieförbund påverkas vi inte av bidragsformerna,
men vi kan se att flera av de föreningar vi samverkar med får mer jämlika villkor vilket är
positivt. Ur det perspektivet är det vår uppfattning att de framtida bidragsformerna kan
utveckla föreningslivet och villkoren för desamma i positiv riktning. I nästa steg hoppas vi
också se ett tydligt stöd för folkbildningen och studieförbundens verksamhet, som sträcker sig
bortom möjligheterna till IOP. Vi har mycket att göra i samverkan mellan studieförbunden
och kommunen som är till gagn för medborgarna som i dag inte regleras eller stöds genom de
bidragsformer som nu är uppe för beslut.
Övrigt

Remissvaret är inte behandlat av styrelsen utan enbart undertecknat av avdelningschefen. För
övrigt ser vi med tillförsikt på samverkan med Borås stad – vi har många goda diskussioner
om verksamhet med gemensam nytta där vi som ideell organisation kan bidra till gott
resursutnyttjande för boråsarna och våra gemensamma skattemedel.
/Stefan Landberg, Avdelningschef SV Sjuhärad, Druveforsvägen 8, 504 33 Borås

Kommentar; Borås Stad ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

PRO Målsryd/Gånghester yttrande över remissen Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden
Föreningen har i dag ett avtal med Borås Stad om verksamhetsbidrag för vår
verksamhetslokal (Café 9:an) på Stora vägen 9 i Gånghester som omfattar 227 kvadratmeter.
Detta avtal löper under tiden 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Föreningen har haft så
omfattande verksamhet att vi dessutom hyr en betydligt större lokal om 300 kvadratmeter i
annan fastighet (Gamla Cellbes) för att kunna spela mattecurling, datalokaler och vävstuga.
Med andra ord är Café 9.an för liten för att kunna ha all verksamhet där. Begränsningen till
bidragsgrundande yta på 190 kvadratmeter står på intet sätt i relation till den verksamhet
föreningen har behov av. Nuvarande hyresavtal med Larsson Fastigheter gäller i ytterligare 5
år och löper ut 2024-12-31 efter överenskommelse mellan PRO Målsryd/Gånghester genom
Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd (fastighetsförvaltning) och Larsson Fastigheter med 5
åriga klausuler. Lokalförsörjningsnämnden har förhandlat fram detta underlaget till
hyreskontrakt så sent som 2014. Om vi fått kännedom om nytt Bidragssystem i början på
detta år hade vi också haft en chans att säga upp detta avtal i tid. Vi har i dag en hyreskostnad
per år med 220 936 kr och med nuvarande förslag till stöd för denna lokal blir bidraget
114 000 kr en skillnad på 106 936 kr. Även om grundbidraget höjs till 100 kr/medlem
motsvarar det högst 25 000 kr. per år. Medlemsavgiften skulle då behöva höjas till ca. 350 kr
per år från dagens 45 kr. En medlemsavgift som ingen pensionärs-organisation i Sverige
kommer upp till i dag. En trolig följd av en sådan medlemshöjning skull med allsäkerhet bidra
till en kraftig medlemsflykt och försämring av ett inkluderade , jämställt och hållbart
samhälle. Följden av denna halvering av verksamhetsbidraget blir att PRO
Målsryd/Gånghester kommer inte att ha ekonomi till 2 lokaler med följden av försämrad
aktivitet för pensionärerna i Gånghester och Målsryd. Med nuvarande ekonomi innebär det
också att lokalerna på Café 9:n kommer att sägas upp så snart det är möjligt och senast 2024.
Förslaget om begränsning med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta,
och kvadratmeter innebär en smärre katastrof eftersom ex mattecurling kräver mer yta än den
samlingslokal som i dag finns i anslutning till cafélokalen. Café 9:an är sedan 2002 en
samlingslokal för inte bara husets pensionärer utan också en samlingsplats för andra
föreningar och organisationer där ideella krafter hjälps åt att ha en öppen lokal med enkel
kaffeservering. Dessutom har föreningen tagit emot svårplacerade personer som fått en bra
och meningsfull arbetsuppgift under många år. PRO Målsryd/Gånghester ser med bestörtning

detta förslag till försämrad verksamhet för föreningens medlemmar och befarar en betydligt
sämre livskvalité för ortens pensionärer. Vi föreslår därför att:
– Begränsningen med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta anpassas till
relevant yta för normala pensionärs aktiviteter.
– Förslaget till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden
omarbetas så att föreningarna ska kunna genomföra goda och sunda aktiviteter för ortens äldre
nu och i framtiden till en rimlig kostnad.
PRO Målsryd/Gånghester, Lars-G Johansson, Ordförande

Kommentar; Vi noterar föreningens oro över de egna lokalerna. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningens
uppgift är att stödja föreningar och dess verksamhet. För pensionärsorganisationer med ett
heltäckande lokalbidrag behövs en långsiktig plan för att närma sig bidragen till övrigt föreningsliv. Vi
kommer att fortsätta arbetet med att hitta lösningar på detta.

Till Borås Stad Fritids och folkhälsoförvaltningen Remissvar Bidragsbestämmelser. Vi
tillstryker dokument i dess helhet och ser positivt på de nya bestämmelserna
Vårt förslag till socialt riktat bidrag. Det är av vikt att äldre inte sitter ensamma hemma.
Vårt förslag är att socialt inriktat bidrag även ska innefatta äldre. Vi har verksamhet för äldre
finskspråkiga Pensionärerna,” Ikinuoret” är aktiva och träffas varje måndag. I våras fick vi
höra att äldre ensamma morgonpigga finländare hade ingenstans att gå för att träffas. Vi
startade Morgonträffen tisdag till fredag 8:00 – 11:00. De behöver inte vara medlemmar, det
är inget tvång. Hos oss får de träffa och umgås med andra i samma situation. Naturligtvis vill
vi att de går med i ”Ikinuoret ”och får komma in i den gemenskapen.
Remiss från Borås Finska Förening. Kanslist Leila Heinonen, Ordförare Margit Trennedal.

Kommentar; Det socialt riktade bidraget avser i första hand bidrag till föreningar som
bedriver ungdomsverksamhet i socialt utsatta områden. Notera att de nya bidragsreglerna
föreslår ett nytt ”Inkluderings/aktiveringsbidrag” som ligger mer i linje med den verksamhet
som föreningen beskriver.

Remissvar Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Bidragsutredningen för föreningar i Borås
Stad
Hörselskadades Förening i Borås.
Vi har läst igenom förslaget till nya bidragsregler. Vi anser att det är väl underbyggt och vill
tillstyrka förslaget i sin helhet.
Hörselskadades förening i Borås genom Gunnel Johansson, ordförande.

Ingen kommentar

Borås spelmanslags svar på 2019-05-14 Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN 201900091 3.6.7.2 Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och
med år 2020
Bakgrund och överväganden
Borås spelmanslag är en av ”Kulturnämndens föreningar”. Med anledning av Borås stads
avsikt att på sikt harmonisera regelverken för föreningsstöd, mellan nämnderna, har vi funnit
det nödvändigt att svara på remissen från Fritids- och folkhälsonämnden. Att reservationslöst
tillstyrka remissen från Fritids- och folkhälsonämnden kan innebära en risk för föreningar från
”andra nämnders” kompetensområden att hamna utanför möjligheten till ekonomiskt stöd från
Borås stad. Att inte tillstyrka remissen från Fritids- och folkhälsonämnden innebär att vi motsätter oss
ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar, vilket inte är fallet. Förutsatt att
Fritids- och folkhälsonämndens remiss går igenom måste bl.a. Kulturnämnden fortsätta
arbetet med harmoniseringen av regelverket. Borås spelmanslag ser fram emot att bidra till
detta arbete. Vår utgångspunkt är att svensk bygdekultur så som svensk folkmusik och folklig
dans är en del av mångfalden. Det är vår avsikt att vi med goda arrangemang kan fortsätta ge
Borås gott rykte inom bygdekultursektorn, nationellt och internationellt.
Remissvar
Borås spelmanslag tillstyrker remissen och förutsätter att den fortsatta harmoniseringen av
regelverket genomförs mot bakgrund av varje berörd nämnds föreningars förutsättningar.
Borås dag som ovan Mikael Eriksson ordförande, Anita Widell sekreterare

Kommentar; Vi noterar att föreningen ser fram emot ett fortsatt arbete med harmoniserat
regelverk. Det gör vi också!

Vi på Bris har inga yttranden kopplade till denna remiss.
Vänligen Fanny Skåreby | Regionombud Väst

Ingen kommentar.

Remiss svar gällande förslag till utformning av framtida bidragsformer.
Vi har tagit till oss förslaget om de nya bidragsreglerna. Översänder här några synpunkter från
vår förening.
- Vi har synpunkter på förslaget med att höja den bidragsberättigade åldern för Aktivitetsstöd
från 6-20 år till 7-25 år. Vårt förslag är att ålder 6-20 år bibehålls.

Vårt argument till att bidraget behålls från 6 år
Som vi alla vet behöver våra barn och ungdomar röra på sig mer än vad de gör idag. Detta vill
vi uppmana till genom en naturlig rörelselek i tidig ålder i form av fotbollslek.
Förslaget att höja till 25 år motsäger vi oss inte. Däremot tror vi inte på förslagets
argument att detta skall ge ett incitament för att påverka till ett längre idrottande. Vi håller
absolut med om att det är ett bekymmer som vi alla brottas med att vi behöver ett längre
idrottande bland våra ungdomar. Dock tror vi inte att lösningen ligger i att bidraget höjs till 25
år, här behövs helt andra åtgärder som är mycket viktiga att arbeta med.
Vänliga hälsningar, Styrelsen Sjömarkens IF genom Agneta Thorstensson
Kommentar; Vi noterar att föreningen vill behålla nuvarande bidragsålder, 6-20 år.

Remissvar angående nya bidragsregler
Sandhults Sportklubb kommer troligen att få en liten ekonomisk fördel vad vi har kunnat
beräkna. Detta tack vare beräkningen av det nya lokalbidraget som kommer att höjas rejält. Vi
skulle vilja att de nya reglerna skulle få en prövotid på ca 3 år för att se utfallet och göra en
utvärdering. Administrativt vill vi ha en direkt återkoppling via datorn då ansökan om
aktivitetsstöd skickas till Er. Helt i linje med ansökan som skickas till RF där vi får en direkt
återkoppling av både bekräftelse och preliminärt bidragsbelopp.
Vänliga hälsningar Kenneth Olofsson kassör, Sture Thorstensson ordförande
Kommentar; Vill ha en prövotid om 3 år. Återkoppling vid ansökan om aktivitetsstöd
kommenteras ej, ingår ej i bidragsutredningen.

Pakistanska Kultrförening
Rosendalsgatan 22, Borås
Vi från Pakistanska Kulturförening skriver denna begäran till Borås Stad för att lyfta fram en
viktig fråga om barnaktiviteter. Vi har informerats om den modifierade versionen av regler
och förordningar för idealisk förening att Modersmål och Läxahjälp-aktiviteter inte kommer
att räknas från nästa år. Vi begär av myndigheter att snälla låta oss fortsätta med dessa
aktiviteter för barn eftersom de är mycket viktiga för våra barn. Modersmål klasser är mycket
viktiga för barnen som är födda här och inte vet något om urduspråket. Dessa klasser hjälper
dem att lära sig att tala, läsa och skriva sitt modersmål. Läxahjälp-klasser är mycket viktiga
för barn som har kommit hit nyligen antingen från Pakistan eller från andra europeiska länder.
De vet inte mycket om svenska. I läxahjälp får de mycket hjälp att förstå sina studier. Det är
därför en ödmjuk begäran från Borås stad som snälla tillåter oss att fortsätta till dessa klasser.
Tack så mycket för ditt övervägande och stöd för integrationen av vår framtida generation här
i Sverige.
Mvh Tariq Bashir Ordförande Pakistanska Kulturförening

Kommentar; Avsikten har aldrig varit att förbjuda verksamheten som beskrivs ovan, endast att
inte ge bidrag för den. Förvaltningen kommer att vara föreningar behjälpliga med att söka
Statsbidrag för samma verksamhet.

Hej, Tack för en informativ genomgång. Vi har satt oss in i förändringarna och stödjer de nya
Bidragsreglerna. MVHLars-Åke Ekberg, Ordf. Äspereds IF
Ingen kommentar

Kommentar; Vi tycker att det är rimligt att lokaler ska utnyttjas minst 10 tim/vecka. Vi för
gärna en dialog med föreningen om hur man kan utnyttja sina lokaler. Vi noterar också att
föreningen inte är positiv till sänkning av grundbidraget samt aktivitetsstödet.

Remissvar från RPG Borås - FOFN 2019-00091Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG
Borås) ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. Vi tror att det kan bli en jämnare
fördelning mellan föreningarna. Med vänlig hälsning Styrelsen RPG Borås genom Gull-Britt
Byhlin, sekreterare.
Ingen kommentar

Remissvar från Borås IOGT-NTO-krets angående Borås Stads förslag till Nya
bidragsregler för föreningar i Borås.
Vi är ett samarbetsorgan för Ungdomens Nykterhetsförbund, Junis och Nykterhetsrörelsens
scoutförbund.
Vi avstyrker förslaget i sin nuvarande utformning på följande punkter:
Lokalfrågan
När det gäller lokalfrågan undrar vi vad som menas med att lokalen skall utnyttjas 10 timmar i
veckan? Det är otydligt skrivet. För att få lokalbidrag har det hittills krävts 70 aktiviteter á 1
timme. Är det meningen att vi skall bokföra alla timmar vi vistas i lokalerna dvs för att
förbereda och efterarbete samt vid olika möten. Dessutom vilka veckor räknas? Hela året eller
under terminerna. För att få 70 aktiviteter kan man t ex ha två grupper som träffs 35 veckor.
Vi har full förståelse för att kommunen vill se över lokalkostnaderna och även andra bidrag
men det drabbar en del av våra föreningar hårt ev får man på sikt lägga ner verksamheter.

Lokalbehovet ser helt olika ut för våra olika verksamheter. Scouter har mycket eget materiel
som behöver finnas tillgängligt även om man för det mesta är utomhus med själva
aktiviteterna. Förberedelse, efterarbete och diverse möten görs i lokalen.
UNF och Junis har mindre behov av att förvara materiel men har större behov av yta för sin
verksamhet. De är också oftast inomhus på sina aktiviteter. Det här förslaget drabbar i första
hand småföreningar som kanske på sikt får lägga ner, de större föreningarna har inga
svårigheter att utnyttja lokalen 10 timmar i veckan. Borås NSF har lämnat ett eget remissvar
och där finns ett förslag:” Som alternativ till det liggande förslaget skulle man kunna tänka sig
att alla föreningar, som uppfyller bidragskriterierna förutom de 10 timmarna, får en summa
till lokal som en grundplåt och att större föreningar får efter kvadratmeter i förhållande till
antal medlemmar. Exempelvis kan småföreningar få max 15.000kr per år men inte mer än
90% av den faktiska kostnaden.”
En annan lokalfråga är att det borde finnas möjlighet att hyra lokal per gång t ex 3 timmar
varje måndag under terminen. På så sätt kan lokaler användas mer effektivt. Man kan ha
hyreskontrakt som säger att man hyr en gång per vecka under terminerna. Som det ser ut idag
så tvingas man hyra en egen lokal som står tom en stor del av tiden. Det borde gå att få bidrag
på fler sådana ställen än de som kommunen hänvisat till, det är inte alltid så lätt att flytta
verksamheter. Föreningar som är godkända för föreningsbidrag men inte når upp till 70
aktiviteter skulle också kunna få bidrag per gång om de har en lokal som de hyr kontinuerligt
någon dag/kväll i veckan.
Aktivitets- och grundbidrag
En neddragning även här som kommer att märkas och det kunde kanske räcka med den
nedskärnigen. För små föreningar betyder nedskärningen mycket i synnerhet om de också blir
av med lokalbidraget.
Antal medlemmar
Vi tycker att det borde räcka med 10 medlemar i en förening. Vi tänker exempelvis på
UNF(ungdomens nykterhetsförbund vars medlemmar är 13-25 år) som är en förening med en
stark ideologi : nykterhet/drogfrihet, solidaritet och demokrati. När man startar på nytt kan det
vara svårt att få tillräckligt många medlemmar. En liten grupp kan göra stor nytta genom att
göra olika kampanjer och utåtriktade arrangemang. Det är skillnad på t ex en fotbollsförening
eller andra föreningar inom olika sporter där det behövs många i laget eller för den del en
Junisförening, det är alltid lättare att få yngre barn till verksamheter.
Övriga synpunkter
Ledarutbildningsbidrag
Ledarutbildningsbidrag skulle kunna vara en bra bidragsform för att främja att unga vuxna
stannar kvar i verksamheten.
Vi är positiva till:
- att den bidragsberättigade åldern höjs till 25 år. Kan bidra till att äldre ungdomar blir kvar
och, i bästa fall, går in som ledare och
- att godkänd aktivitet räknas när minst tre medlemmar är närvarande. Fördel för idéburna
föreningar som kan ha svårt att få många medlemmar till träffarna.

Borås 2019-09-10, Borås IOGT-NTO-krets, Monica Uhlin, Kretsordförande

Kommentar; Vi tycker att kravet på 10 tim/vecka är rimligt. Alldeles för många föreningar har
alldeles för mycket lokaler som står tomma, bidragen till dessa lokaler skulle kunna användas
på ett bättre sätt. Att hyra lokaler ”per tillfälle” är idag fullt möjligt med lokaler som vi
benämner som nolltaxelokaler. Vi stödjer inte synpunkten att minska antalet medlemmar till
10 för att föreningen ska vara bidragsberättigad. Vi noterar och att föreningen vill återinföra
ledarutbildningsbidrag samt att föreningen inte vill sänka aktivitetsstödet.

Remissvar från Junis Sjöstjärnan angående Borås Stads förslag till nya
bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer.
Vi avstyrker förslaget i sin nuvarande utformning främst med tanke på lokalbidraget.
Lokalfrågan
När det gäller att man skall utnyttja lokalen 10 timmar i veckan så tycker vi det är oklart vad
som menas. Vilka veckor då? Hela året eller under ”terminerna”? På vilket sätt skall man
anse att lokalerna utnyttjas? Endast för verksamhet dvs bidragsberättigade aktiviteter? 70
aktiviteter á 1 timme blir inte många veckor med 10 timmar. Förberedelse och efterarbete?
Möten av olika slag? Hur är det tänkt att man skall bokföra det? Det borde finnas möjlighet att
hyra lokal per gång t ex 3 timmar varje måndag under terminen. På så sätt kan lokaler
användas mer effektivt. Man kan ha hyreskontrakt som säger att man hyr en gång per vecka
under terminerna. Som det ser ut idag så tvingas man hyra en egen lokal som står tom en stor
del av tiden. Det borde gå att få bidrag på fler sådana ställen än de som kommunen hänvisat
till, t ex Lönnen, det är inte alltid så lätt att flytta verksamheter. Föreningar som är godkända
för föreningsbidrag men inte når upp till 70 aktiviteter skulle också kunna få bidrag per gång
om de har en lokal som de hyr kontinuerligt någon dag/kväll i veckan.
Borås 2019-09-10, Junis Sjöstjärnan, Monica Uhlin, Ordförande

Kommentar; Vi tycker att kravet på 10 tim/vecka är rimligt. Att hyra lokaler ”per tillfälle” är
idag fullt möjligt med lokaler som vi benämner som nolltaxelokaler.

Utifrån Brämhults IK:s perspektiv ser vi att gruppstorleken utökas till ett maxantal på 30 st
deltagare och att åldersintervallet på 6-20 år behålls.

Bakgrund;
Vi har valt att inte dela på våra åldersgrupper (08:or tränar ihop, 09:or ihop osv) vilket
medför att våra grupper ofta landar på 20-30 st deltagare. Det har inte varit några problem att
ha stora grupper då vi har många ledare i samtliga åldersgrupper (4-6 st i snitt). Ledarna
lägger ofta upp träningarna i stationsövningar och barnen delas på olika stationer och roterar
runt. På så sätt blir alla barnen sedda och de får många kompisar och ingen exkluderas. Vi
vill att bidragsberättigade åldern behålls 6-20 år, i vår verksamhet har vi ca 60-70 st barn i
åldern 5-6 år men bara 5-10 st i åldern mellan 20-25 år. Med vänliga hälsningar Eva
Sångberg Föreningsadministratör.

Kommentar; Vi noterar att föreningen vill utöka det maximala antalet bidragsberättigade
medlemmar till 30 st. (idag 20 st.). Föreningen vill också ha kvar nuvarande åldergräns på 620 år.

Hej.
Vi har gått igenom förslagen på de nya reglerna och tycker att de ser rättvisa ut. Borås
Atletklubb säger härmed ja till de nya bidragsreglerna. Med vänlig hälsning Styrelsen för
Borås Atletklubb.
Ingen kommentar

Hej! Vi har inga invändningar mot nya bidragsregler. Mvh Jugo-klubben Borås Mira
Miljkovic Ordförande.
Ingen kommentar

Hej!
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, remissförslag.
IK Ymers synpunkter:
Vi föreslår att bidrag skall utgå för pensionärer till en idrottsförening, på samma villkor som i
en pensionärsförening. Vi skulle vilja veta vad driftsbidraget för en beachvolleybollplan är. Vi
tycker också att lokalbidraget för egenägda fastigheter är för lågt. Med vänliga hälsningar
Carina Lindberg IK Ymer Ymergården, Jutabo 507 90 Brämhult

Kommentar; Bidrag för pensionärsverksamhet utgår till pensionärsorganisationer. Att även ge
bidrag till idrottsföreningar för samma verksamhet skulle innebära en utökad kostnadsram
vilket inte ligger inom ramen för utredningen. Bidrag för beachvolleybollplan finns ej.

Lokalbidraget för egna lokaler är satt till 300 kr/kvm. Summan ligger i överkant i förhållande
till de flesta föreningars kostnader.

Fritids- och folkhälsonämnden
Remissvar avseende Nya bidragsregler, dnr FOFN 2019-00091
Remissinstans: Föreningar och organisationer i Borås Stad
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf
De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings styrelse är inte direkt berörd av föreliggande
bidragsregler i nuläget men har ändå valt att svara på remissen då vi, enligt information från
Kulturförvaltningen, kan komma att beröras i en snar framtid. Vi väljer att varken bifalla eller
avstyrka förslaget med förklaringen att vår förening endast i en av de föreslagna kategorierna
kan vara berättigad till bidrag.
Särskilt yttrande
Förslaget till nya bidragsregler skiljer sig i många delar från de regler som Kulturnämnden har
avseende bidrag. Då vår förening är en kulturhistorisk förening med huvudsyfte att samla,
dokumentera, bevara och förmedla kunskap om Sjuhäradsbygdens kulturarv med fokus på
textil faller vi utanför de största delarna av föreslagna bidragsregler. D7kf har medlemmar
från hela landet, dock främst inom Sjuhäradsbygden men boråsaren är inte i majoritet. Det
innebär att vi redan under grundläggande krav faller utanför ramen för bidragsberättigade.
D7kf ingår inte i målgrupperna för ”stöd för föreningens existens och organisation” D7kf
har inte 15 medlemmar mellan 7-25 år vilket är krav för ”stöd till barn och
ungdomsverksamhet”. D7kf äger stora delar av Borås Museums lokaler och anläggningar
men har enligt avtal med Borås Stad avseende verksamhets- och underhållsansvar överlåtit
ansvaret till staden. Inom avtalet har föreningen full gratis nyttjanderätt av befintliga
utrymmen. Föreningen har dock vid flera tillfällen försökt få bidrag från olika bidragsgivare
för renovering i syfte att kunna utnyttja lokaler för utökad föreningsverksamhet då
renoveringsbehovet gått utöver Borås Museums verksamhetsbehov och skulle se positivt på
en möjlighet att söka ett sådant bidrag även från staden. D7kfs huvudsyfte faller utanför
ramen för ”stöd till lika rättigheter och möjligheter” men självklart arrangerar vi aktiviteter
för allmänheten som även vänder sig till här identifierade innevånare. Kategorin ”Riktade
insatser” stämmer väl med redan befintlig bidragskultur inom Kulturnämnden där en del är
ett årsbidrag och en del avser tidsbegränsade projekt eller arrangemang.
Övriga synpunkter
För att anpassa Kulturnämndens befintliga bidragsrutiner skulle förslaget till nya
bidragsregler kunna utökas med ett årsbidrag baserat på en kontinuerlig verksamhet som
möter Kulturnämndens ansvarsområde med namnet Kulturbidrag. En sådan kategori skulle av
naturliga själ få en ny målgrupp som också kan återfinnas i övriga relevanta kategorier. Den
skulle också innefatta underrubriker i likhet med nu föreslagna kategorier. Exempel på sådana
underrubriker kan vara: - Produktion av litteratur, - Kontinuerligt återkommande arrangemang
(kan medfinansieras med avgift), - Tidsbegränsat projekt/arrangemang (som inte platsar under
kategorin Riktade insatser)
För De Sju Häradernas kulturhistoriska förening Iréne Arvidsson ordförande

Kommentar; Vi tackar för engagemanget och får lov att återkomma när kulturnämndens
bidrag ska revideras.

Hej. Vi har läst igenom remissen och begrundat den. Inget att erinra. Mvh SPF Seniorerna
Bredared genom Ingegerd Leandersson kassör.
Ingen kommentar

Remiss till FOFN 2019-00091
Vi tycker förändringen av att man måste utnyttja hyrda lokaler minst 10 timmar per vecka
drabbar små föreningar så som vår. I vårt fall har vi svårt att nyttja andra lokaler då vi har
mycket utrustning så som tält, patrullutrustning mm. För oss som en liten förening är
lokalbidraget en viktig del. Ett förslag kan vara att höja grundbidraget för att kompensera
bortfallet av lokalbidraget för små föreningar eftersom verksamhetsstödet kräver många
aktiviteter för att bli aktuellt.Om vi har räknat rätt så kommer vi att tappa lite mer än 1/3-del
av vårt bidrag så det kommer att bli kännbart som ni förstår. Mattias Andreasson equmenia
brämhult.

Kommentar; Vi tycker att 10 timmar är en rimlig tid att ange för användning. Att höja
grundbidraget skulle betyda ett väsentligt avsteg från budgetramen.

Yttrande kring förslag nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år
2020
Rydboholms Sportklubb ( RSK ) avger härmed yttrande kring ovan rubricerat remissutskick.
RSK är en flersektionsförening med fotboll, innebandy, orientering och skidor samt
gymnastik som aktuella grenar idag. Historiskt har ytterligare andra grenar funnits
representerade och föreningen är öppen för tillkommande grenar i framtiden allt efter vad
samhällsutvecklingen genererar för efterfrågan och behov. RSK firar 90 år under 2019 och ca:
900 medlemmar samlas från ett huvudsakligt upptagningsområde bestående av Rydboholm,
Viskafors, Kinnarumma, Svaneholm och Seglora.RSK är sedan 2010 certifierad som Trygg
och Säker Förening och förfogar över hyrda lokaler, ägda lokaler, ägda anläggningar samt
heltidsanställd personal. I det följande redovisas yttranden separat för de olika kategorierna
med underliggande bidragsboxar. Yttranden redovisas i form av tillstyrker, avstyrker och
avstår.
Föreningars existens och organisering
Grundbidrag. Avstyrker
Ett av huvudsyftena med bidraget är att stimulera föreningar till att bedriva en bred
verksamhet med stort utbud och meningsfull fritid för barn och unga. Otryggheten inte bara i
storstäder utan även städer av Borås storlek uppvisar just nu en negativ trend där

gängkriminalitet med eskalerande våldsinslag tränger in i människors vardag. All erfarenhet
och forskning sedan lång tid tillbaka visar att tidiga insatser och resurser för barn och unga är
den ojämförligt bästa samhällsekonomiska åtgärden, långt mer effektivt än ökade straffskalor
och fler poliser. Flera av de tidiga insatserna svarar idrottsrörelsen och föreningslivet för. Det
är därför inte rimligt att i rådande situation sänka de bidragsdelar som är knutna till
medlemsantal och aktivitetsnivåer och som slår direkt mot den idrottsliga
ungdomsverksamheten. Om den övergripande styrprincipen med nya bidragsregler är att
nuvarande budgetram bibehålles måste detta ifrågasättas utifrån det resonemang som
beskrivits. Borås Stad har en budgetomslutning på ca 6 miljarder kr där möjligheterna till
omfördelningar av budgetramar är stora.
Barn och ungdomsverksamhet
Aktivitetsstöd. Avstyrker
Se text Grundbidrag
RSK har som målsättning att uppmuntra ungdomar som tidigt vill prova på att ta ledaransvar.
Detta innefattar ungdomar som i vissa fall är under 15 år. Nya förslag till aktivitetsstöd bör
stödja principen om ledarutveckling i ungdomsåren och åldersgränsen 15 år bör
omformuleras.
Verksamhetsstöd. Avstyrker
Se text Grundbidrag.
Lokaler och anläggningar
Stöd till hyrda lokaler. Tillstyrker
Lokaler regleras i nuvarande bidragsprinciper samlat under lokalbidrag som innefattar egna
och förhyrda lokaler. RSK uppfattar att Fritids – och folkhälsonämnden i föreliggande
remissdokument avser att renodla och dela upp bidragsformerna för hyrda lokaler och egna
lokaler. RSK tillhör den föreningskategori som förfogar över såväl hyrda lokaler som egna
lokaler och anläggningar. Representanter för RSK huvudstyrelse har haft överläggningar med
tjänstemän på Fritids-och folkhälsoförvaltningen gällande tolkningar och beräkningsprinciper
för förslag till nya bidragsbestämmelser. Vid dessa överläggningar har det framkommit skilda
synsätt på tolkningar. Om nämndens avsikt är att det skall finnas regleringar, begränsningar
och andra omständigheter av betydelse framgår inte detta av remissdokumentet och bör i så
fall tydliggöras i en reviderad upplaga.
Stöd till samlingslokaler. Tillstyrker
Storsjögården färdigställdes 2011 och har vid sidan om RSK:s egna aktiviteter utvecklats till
en populär samlingslokal för såväl privatpersoner som föreningar och företag. Lokalen har
modern mediautrustning, serveringskapacitet, konferenssittning , omklädningsdelar och
gymnastiksal. Storsjögården är mycket lämpad för föreningar som inte har egna lokaler och
kan tidvis erbjudas för uthyrning. Nämnden föreslås att komplettera listan på godkända
lokaler med Storsjögården.
Driftbidrag till egna lokaler. Tillstyrker
Se text stöd till hyrda lokaler

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar. Tillstyrker

Anläggningsbidrag. Tillstyrker
Anläggningslån. Tillstyrker
Lika rättigheter och möjligheter
Stöd till sociala insatser. Avstår yttrande
Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. Avstår yttrande
Riktade insatser
Riktat bidrag som nämnden förfogar. Avstår yttrande
Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag. Avstår yttrande
Orienteringskartor. Tillstyrker
Idéburnas gemensamma organisering. Avstår yttrande
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet. Avstår yttrande
Idrottsskola. Tillstyrker
Ungas egen organisering
Projektpeng. Avstår yttrande
Stöd till politiska ungdomsorganisationer. Avstår yttrande
Utveckling av föreningsverksamhet
Startbidrag. Avstår yttrande
Säker och trygg förening. Tillstyrker
Evenemang
Arrangörsbidrag. Avstår yttrande
2019-09-02
För Rydboholms Sportklubb
Leif Kuusela
Ordförande

Kommentar; Fritids- och folkhälsoförvaltningen har arbetat inom givna budgetramar vilket
inneburit en del kompromisser, till exempel sänkt grundbidrag – höjt lokalbidrag. Avsteg från
ramarna kan endast göras av politiken. Samlingslokaler ska finnas där det föreligger ett behov
från flera föreningar att tillfälligt hyra lokaler. Vi har inte den uppfattningen att Storsjögården
är en sådan efterfrågad lokal. När det gäller egna/hyrda lokaler är vår uppfattning att
föreningar kan få bidrag för EN lokal, hyrd eller egen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
kommer att fortsätta diskussionen med RSK om detta.

Remissvar SK Elfsborg

Carina Askengren, Ordförande och Jonas Söderberg, Sportchef

Kommentar; Simklubbens förslag till nytt verksamhetsbidrag går långt utanför de givna ramar
som förvaltningen arbetat inom. Förslaget ovan kostar i storleksordningen 12 000 tkr vilket är
en kostnadsökning med ca 1 000 tkr mot nuvarande budget. Med endast 10 nivåer blir

skillnaden mellan varje nivå väldigt stor vilket skulle medföra stora konsekvenser för en
förening om den från ett år till ett annat behöver gå ned till en lägre nivå. En av de stora
anledningarna till att ta bort Administratörsbidraget och istället utöka verksamhetsbidraget var
att föreningarna själva skulle få möjlighet att fördela bidragen utifrån sina egna principer. Vi
förstår att simklubben har höga ambitioner när det gäller både den administrativa delen men
också träning och tävling. Kommunens uppgift är dock inte att uppmuntra till fler anställda
och mer administration samt elit utan vårt fokus bör istället vara på breddverksamheten. Det
nya lokalbidraget kommer att gynna de allra flesta föreningar, även simklubben. Det är
väldigt få föreningar som har kanslilokaler som överstiger 300 kvm, att utöka maxgränsen
ytterligare har vi inte bedömt ska prioriteras. Vi noterar att simklubben inte stödjer förslaget
att höja bidragsåldern till 7-25, föreningen vill snarare gå åt andra hållet, alltså sänka den. När
det gäller taxorna så ingår inte detta i bidragsutredningen och kommer därför inte att
kommenteras. Att taxorna påverkar föreningarna är väl känt och förvaltningen för idag en
dialog med många föreningar om detta.

YTTRANDE 2019-08-20 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2
Borås Stad Fritids-och folkhälsonämnden
Betänkandet Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden
Som ideell förening ser vi att för oss är det omöjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka detta
förslag. Däremot hoppas vi att nämnden är intresserade av att lyssna till vår ståndpunkt.
Kommunalt stöd till Odenslunds 4H har sedan 2013 legat som ett riktat bidrag på grund av
verksamhetens omfattning. Stödet bör även i fortsättningen prövas av Fritids- och
folkhälsonämnden. Skälen för detta är följande. Odenslunds 4H är en öppen stadslantgård
belägen i bostadsområdet Hässleholmen i Borås. På gården finns hästar, får, getter, höns,
kaniner och katter. Förutsättningar för djurhållning regleras av riktlinjer och krav från
Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Gården är öppen för allmänheten dagligen 8-17 och utgör
ett uppskattat utflyktsmål för familjer från området och även från andra delar av Borås.
Verksamheten på Odenslunds 4H finns tillgänglig för förskola och skola likväl som för
enskilda barn som tycker om att vistas på gården efter skoltid. Vi välkomnar även andra
studiebesök som exempelvis äldreboenden och vuxenutbildning.
Gården tillhandahåller platser för arbetsplatsförlagd utbildning, APL, åt såväl Strömma
naturbruksgymnasium, Svenljunga naturbruk som Realgymnasiet. Den erbjuder även en trygg
plats för människor som är i behov av arbetsträning, har att avtjäna samhällstjänst samt står
till förfogande för övriga behov som det offentliga samhället kan ha. Inget av ovanstående
förutsätter ett medlemskap i föreningen. Genom en bred föreningsverksamhet i 4H och
ungdomsorganisationen Ung 4H ges möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull fritid för
barn och unga i Hässleholmen och övriga delar av Borås. 4H är en religiöst och partipolitiskt
obunden organisation med fokus på att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till att
utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för
omvärlden. Medlemskap är möjligt även om man är under 7 år eller över 25 år.
Vi ser 4H som en viktig bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och
som en viktig aktör för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Syftet med
hela vår verksamhet är att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare där medvetenhet
om människans beroende av naturen, kretsloppet och hållbar utveckling i de mål som anges i
Agenda 2030 är centrala. Genom att barn, ungdomar och vuxna är engagerade i aktiviteter

och arrangemang, till exempel temadagar, djurskötarkurser och läger, skapas bryggor mellan
generationer, kön, ursprung och förutsättningar. Två för oss särskilt angelägna områden kan
urskiljas i verksamheten, dels att stimulera barn och ungdomar med funktionshinder till en
meningsfull fritid som ridning och föreningsdemokrati, dels att människor med helt skilda
bakgrunder och förutsättningar möts och förenas i ett gemensamt intresse. Odenslunds 4H
förstår Borås stads strävan att arbeta fram ett enhetligt och rättvist system. Enhetligheten
framgår tydligt men desto svårare är det att se rättvisan i det hela utan att också ta hänsyn till
föreningars verksamhet och förutsättningar. De stora föreningarna gynnas medan de mindre
får det betydligt svårare. De eventuellt negativa konsekvenser systemet kan komma att
medföra, till exempel i vem som räknas som medlem eller vad som räknas som en aktivitet
förutsätter vi att förslagsställarna tänkt på. Om Odenslunds 4H skulle ingå i det tänkta
bidragssystemet utanför det riktade bidraget ökar risken för en sluten gård, exklusivt öppen
för medlemmar. Det skulle innebära slutet för både gårdens och föreningens verksamhet.
Styrelsen på Odenslunds 4H
genom Susanne Spiik
Kommentar; Odenslunds 4H kommer också fortsättningsvis att bedömas utifrån ett Riktat
stöd.

Kommentar; Borås Stad kan inte stödja verksamheter som innefattar främjande eller
användande av alkohol, narkotika eller dopningspreparat. Medlemskapet måste vara en aktiv
handling av en person, därför är det personligt. Aktivitetskrav införs för att likställa villkoren
för alla föreningar. Vi noterar att 30 aktiviteter upplevs som högt. Vi uppmärksammar också
att samorganisationen förordar eventuella övergångsregler samt uppföljning.

Kommentar; Förvaltningens arbete har varit inriktat på ett lokalbidrag som är lika, oavsett
förening och vilket område föreningen är belägen i. Förvaltningen har för avsikt att hitta en
lösning som är hållbar över tid och vi kommer att fortsätta träffa föreningen och föra dialog.

Kommentar; Förvaltningens arbete har varit inriktat på ett lokalbidrag som är lika, oavsett
förening och vilket område föreningen är belägen i. Förvaltningen har för avsikt att hitta en
lösning som är hållbar över tid och vi kommer att fortsätta träffa föreningen och föra dialog.

Kommentar; Vi noterar att föreningen önskar en bidragsberättigad ålder på 4-20 år samt att
föreningen tycker sig missgynnas av nuvarande verksamhetsbidrag.

Bidragsutredningen från Borås Badminton
Borås Badminton har många medlemmar som bor i andra kommuner och pendlar in till Borås
för att träna. Vi anser att när man gör en översyn av bidragsreglerna borde man även ändra så
att det går att få bidrag för medlemmar ej bosatta i kommunen. Vi ifrågasätter hur det vid en
översyn för att modernisera bidragen kan sänka aktivitetsstödet . Detta kommer att göra att vi
tappar runt 3000 per säsong. (Och det är ju inte så att våra utgifter blir lägre.) Vi har även
synpunkter på att vid ansökan så tar det ett antal dygn innan man får svar detta i motsats till
RF där man får svar efter 5 minuter. Riktade bidrag gynnar stora klubbar typ Elfsborg
Vi borde kunna få bidrag till tävlingar och inte bara om det är SM status.

Kommentar; Borås Stad har inte möjlighet att ge bidrag till personer som kommer från en
annan kommun. En storstadskommun har ett större utbud och det är naturligt att personer
utanför kommunen söker sig hit. Aktivitetsstödet antal deltagare sänks för att föreningar med
individuell inriktning ska få bättre möjligheter, där inräknas badminton. Vi tror att föreningar
kan kompensera bortfallet med fler aktiviteter. Modulen för aktivitetsstöd har inte ingått i
denna utredning och kommenteras därför inte. Förvaltningen delar inte föreningens åsikt att
Riktade bidrag gynnar stora klubbar. Vi noterar att föreningen vill sänka kraven för
Arrangörsbidrag.

Med anledning av förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden
Vi i Equmenia Borgstena har synpunkter på villkoren för ”Stöd till hyrda lokaler” där en
punkt anger att ”Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan”. En mindre
förening, som vår, når omöjligt upp i aktiviteter av den omfattningen. Om vi inte hyr lokal på
det sätt vi gör idag, har vi inte någon möjlighet att bedriva vår verksamhet. Det eftersom
utbudet av kommunala lokaler att nyttja i stället, i Borgstena, är begränsat. Om det ändå
skulle vara genomförbart att utföra våra aktiviteter i någon av de kommunala lokaliteter som
finns, var skulle vi i så fall förvara all vår utrustning mellan aktiviteterna? Då vi redan, på
många områden, upplever att vi lever i periferin av Borås stad, känns det beklagligt att se
möjligheterna för vårt föreningsliv i Borgstena begränsas. Vi önskar en utformning av
framtida bidragsformer som hjälper oss i vår verksamhet i stället för att de stjälper.
Marcus Larsson, Ordförande Equmenia Borgstena

Kommentar; Förvaltningen tycker att 10 timmar/vecka är rimligt. Vi har däremot ingen
önskan om att stjälpa föreningar. Vi noterar föreningens önskemål.

Afasiföreningens svar på Borås stads bidragsförändringsförslag.
Vi beklagar stort att vår förening har fått allt mer minskade bidrag. Det finns idag inga andra
möjligheter för personer med afasi (= svårigheter med kognition och kommunikation) att få
komma i social kontakt med andra människor än via Afasiföreningen. De flesta personer med
afasi behöver hemtjänst, många bor ensamma och de flertalet kan inte prata så att andra
förstår/ kan inte prata alls. Eftersom Borås stad inte alls har någon logopedtjänst inrättad, så är
föreningens träningstillfällen var vecka för de flesta afasidrabbade personer i Borås stad deras
endafysiska och kommunikativa rehabiliteringsmöjlighet. Sedan 2000 har Afasiföreningen
erbjudit datorträning med specialprogrammet Lexia för personer med
kommunikationsproblem och anhöriga har kunnat träffas i regelbundna grupper för att stötta
varandra. Afasiföreningen har haft många medlemmar. Med så kallad naturlig avgång
minskar tyvärr medlemsantalet betydligt och endast få tillkommer. Tidigare kontaktvägar har
av många organisationsförändringar brutits och få nya har kunnat skapas. Då det ännu inte
finns ett alternativ för denna grupp önskar vi således att det funnes en speciell bidragsgrupp
för denna grupp så länge de diskrimineras av Borås stad.
Med hänvisning till

1)– FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009)
2)- Hälso- och sjukvårdslagen 2017, som betona ratt vårdens mål ska vara god hälsa och vård
på lika villkor (gäller även kommuner)
3)- Socialstyrelsens nya direktiv 2018 för Strokevård, där man fastslår att personer med afasi
ska erbjudas tidig, flerårig rehabilitering såväl fysisk som kommunikativ.
Man betonar starkt betydelsen av aktiv och vägledande logopedträning. Vikten av
kommunikationspartner-träning fastslås också. Som kommunikationspartner räknas alla, som
är i direktkontakt med den afasidrabbade.
Borås stad erbjuder ännu inte detta!
Borås stad arbetar starkt och positivt på att möta den demografiska utvecklingen av äldre med
hjälp av bland annat mötesplatser och frivilliga insatser av olika slag i syfte att bevara äldres
hälsa och livskvalitet så länge som möjligt.
Afasiföreningen är ännu den enda möjligheten till kvalitativ social mötesplats för denna
grupp av funktionsnedsättning.
Borås stad får inte fortsätta att diskriminera gruppen ”personer med afasi”!
Vad för slags bidrag går det att få för att orka fortsätta som draghjälp för något som Borås
stad snarast borde ta ett kompetent ansvar för???
Dessa personer tar sig ytterst sällan ut till mötesplatser på grund av omgivningens okunskap
om hur man bemöter personer med afasi. De flesta utan afasi klarar inte av att alls ta kontakt
med dem utan blir arga eller undviker dem helt.
Okunskap om afasi är tyvärr oerhört stor.
Afasiföreningen har försökt att samverka med Borås stads IOP om utbildning till framför allt
hemtjänstpersonal och distriktssköterskor, men tyvärr inte nått fram.
Utan goda bidragsmöjligheter klarar Afasiföreningen inte att marknadsföra
bemötandet av en sådan ensam och diskriminerad persongrupp i Borås stad.
Ge oss en rimlig chans till medverkan för positiv bättring!
2019 09 20
Styrelsen för Afasiföreningen
Monika Golcher/ sekreterare

Kommentar; Vi noterar att föreningen är missnöjd med Borås Stads agerande i allmänhet när
det gäller personer med diagnosen Afasi. Föreningen ingår i gruppen
Funktionshinderföreningar och får bidrag därefter.

Kommentarer och synpunkter från Simklubben 1970 (SK70) på förslaget om nya
bidragsregler från 2020-01-01.

Simklubben 1970 har tagit del av förslaget till nya bidragsregler och vill framföra nedan
åsikter till er inför höstens beslut. Vi ser i det nya förslaget en trend åt fel håll gällande
simklubbar i Borås.
Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar
föreslås ändras från 6-20 år till 7-25 år.
Våra kommentarer och synpunkter: Mycket dålig förändring för oss simklubbar!
Aktivitetsbidragen baseras idag på antal aktiviteter för medlemmar mellan 6-20 år som med
ert nya förslag skulle bli 7-25 år. Ni skriver själva ”(…)Att finnas i ett positivt socialt
sammanhang och röra på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv
livsstil som ung ökar också sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en
bättre hälsa även i vuxen ålder.(…)” Ni vill med det ändrade åldersspannet få fler personer att
bli aktiva men då tänker ni inte på att vattenvana och simkunnighet är viktigt att lära sig i låg
ålder. Att lära sig simma och få vattenvana sent i livet är negativt och både farligare och
svårare. Vattenvana och simkunnighet behöver byggas upp redan från tidig ålder därför har vi
aktiviter även för barn under er lägsta åldersgräns. Vår simklubb bedriver ingen ”elitsatsning”
för barn i låga åldrar utan vill främja vattenvana och simkunnighet. Vi ser gärna att åldern
sänks istället för höjs, gärna till och med tillbaka till åren 1996-2013 då den låg på 4-20 år
men åtminstone kvar på 6 år.
Våra medlemmar i siffror just nu under HT2019:


SK70 har i skrivande stund 729st medlemmar.



Av dessa 729 st är 294 st 6 år och yngre varav 118 st är 6 år (födda 2013).



Av dessa 729 st är 393 st 7 år och yngre varav 99st är 7 år (födda 2012).



Av dessa 729 st är 7 st mellan 21-25 år (födda 1998-1994). Om man jämför dessa 7
st med de 118 st som är 6 år så ser man hur stort vårt tapp av bidragsberättigade
medlemmar kommer bli. Dessutom är endast 2st av dessa som är aktiva simmare och
de andra 5 st är ledare i verksamheten.



Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999)



Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994)



Vid en ändring från 6-20 år till 7-25 år skulle SK70s tapp av bidragsberättigade
medlemmar HT2019 bli 111st bidragsberättigade medlemmar.

Inom simning och säkert många andra idrotter blir det ett tapp av medlemmar efter gymnasiet
pga studier, karriär och familj. Men vi ser ändå en positiv trend att komma tillbaka till
simning vid högre ålder så vi har 40 st medlemmar som är 26-58 år.
"Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under åren 1996-2013
4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således blev den nya åldern 6-20 år
som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I det nya bidragssystemet föreslås en
ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen
föreslås dels för att underlätta för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är
7-25 år) men till största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt
med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett längre
idrottande, därav den högre åldern 25 år."

Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och
etniska föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss.
Föreslagen förändring: Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för
alla föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60
kr/medlem och etniska föreningar 50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte
då de redan har 100 kr/medlem).
Våra kommentarer och synpunkter: Att Grundbidraget sänks från 150kr/medlem till
100kr/medlem är självklart negativt för oss. Vi önskar att det ligger kvar på 150kr. Det
kommer slå hårt mot oss om minimiåldern ändras från 6 år till 7 år iom att vi då förlorar 111
st bidragsberättigade medlemmar (111 st * 100kr = 11’100 kr).
Vi vet ju att Grundbidraget baseras på annat än bara bidragsberättigad medlem (fördelning av
kön inom styrelsen och medlemsavgifter) och vårt ligger på 53’400 kr för 2019 enligt
ibgo.se.. Men beräknat på om alla medlemmar i SK70 i rätt ålder är bidragsberättigade skulle
vårt tapp se ut som nedan.


Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999)

Med Grundbidrag på 150 kr = 75’600 kr
Med Grundbidrag på 100 kr = 50’400 kr
Vi skulle förlora ca 25’200 kr varje år på det nya förslaget.


Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994)

Med Grundbidrag på 150 kr = 58’950 kr
Med Grundbidrag på 100 kr = 39’300 kr
Vi skulle förlora ca 19’650 kr varje år på det nya förslaget.


Vid en ändring av både ålder (till 7-25 år) och sänkning av Grundbidraget (till
100 kr/ bidragsberättigad medlem) skulle SK70 förlora ca 36’300 kr per år. Vid
en ändring av endast Grundbidraget (till 100 kr/ bidragsberättigad medlem) men ej
ålder (kvar på 6-20 år) skulle vi förlora ca 25’200 kr.

"Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar. Förening får
bidrag för varje bidragsgrundande medlem och baseras på det senaste verksamhetsåret som
ska omfatta minst sex månader. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för
närvarande 6-20 år. Det innebär att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar
inom detta intervall (gäller för ungdomsföreningar). Bidraget kan sökas tidigast efter
inskickade årliga handlingar."
Föreslagen förändring: Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och
ungdomsföreningar ändras från fem till tre.
Våra kommentarer och synpunkter: Ok ändring. Kan vara bra vid perioder med hög
sjukfrånvaro tex vissa vintermånader. Vi har många yngre medlemmar och barn i
förskoleålder har högre sjukfrånvaro än äldre barn.

Föreslagen förändring: Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till
7,50 kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.
Våra kommentarer och synpunkter: Vi vet inte var vi hittar uppgifter för att jämföra hur
detta slår mot oss men generellt kan det inte vara bra för oss med en sänkning av bidrag ej
heller Aktivitetsstödet.
Föreslagen förändring: Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2
respektive 25/8 från dagens 15/2 respektive 15/8.
Våra kommentarer och synpunkter: Bra att den blir samma som för LOK-stöd. Underlättar
vårt arbete.
Föreslagen förändring: Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss.
Föreslagen förändring: Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast
driftbidrag på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).
Våra kommentarer och synpunkter: Inga då vi hyr vår kanslilokal och nyttjad yta i
simhallar/idrottshallar.
Föreslagen förändring: Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600
kr/m2. (Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2,
funktionshinderföreningar 850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt
Simonsland har 90 % av kostnaden och några pensionärsföreningar som förut tillhört de
gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag. Bidragsytan anpassas till antalet
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).
Våra kommentarer och synpunkter:
Lokalbidraget baseras ju på vår kanslilokals storlek och kostnader (hyra och el). Jag förstår
inte tabellerna helt men vi slår "taket" snabbt då vi har över 451st medlemmar (Tabell 1) och
över 2000st aktiviteter (tex VT2019 4646st aktiviteter) Se era bifogade tabeller, Tabell 1+2.
Vi fick i år ett Lokalbidrag på 29’200 kr för våra 73 kvm (73*400=29’200) och bör då få ett
Lokalbidrag på 43’800 kr (73*600=43’800) nästa år om denna förändring går igenom. Den
ändring gynnar oss i så fall med 14’600 kr per år men det är långt ifrån vad vi förlorar på en
ändring av ålder och Grundbidrag.

"Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar till
Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av den senare
organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde således lokalbidragen för
pensionärsföreningar med från Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen
och vid årsskiftet 2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar i huset, blivit
den naturliga mötesplatsen för många av våra pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att
lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden
man har sin lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av förening samt
lokalens läge."
Föreslagen förändring: De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd
på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Vår kanslilokal räknas ej som samlingslokal.

Föreslagen förändring: Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10
timmar/vecka.
Våra kommentarer och synpunkter: Ok förslag.
Föreslagen förändring: Eget arbete värderas till 100 kr/tim.vid ansökan om
anläggningsbidrag eller anläggningslån.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss.
Föreslagen förändring: Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt
tabell 2 (se nedan).
Våra kommentarer och synpunkter: Om vi skall gå efter förslaget på 7-25 år hamnar vi på
Nivå 13 och för 6-20 år på Nivå 14, men för aktiviter slår vi i ”taket” på Nivå 15 med 4646
aktiviter (enligt våra uppgifter från senaste Verksamhetsbidraget på ibgo.se) om jag förstår
uppgifterna rätt.
Från ibgo.se:

Vi hittar dock ingestans uppgifter om vilken nivå man hamnar på om det diffar mellan antal
medlemmar och antal aktiviteter.

Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag
Våra kommentarer och synpunkter: Inga.

Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering
Våra kommentarer och synpunkter: Inga.
Föreslagen förändring: Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort,
istället höjs grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Idrottsskola är svårt att hålla för simträning då
kunskapsnivåerna är så olika och vi redan har mycket begränsad tid och yta i simhallen för
våra träningsgrupper.
Föreslagen förändring: Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets
”Projektpeng”.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga.
Föreslagen förändring: Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000
kr till 5 000 kr.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga.
Vår verksamhet bygger på att lära barn simma och om de önskar fortsätta med simning som
en tränings- och tävlingsform (från 9-12 år). Våra tävlingsgrupper för ungdomar har just nu
84 st simmare mellan 9-21 år jämfört med vår simskola som har 629 st simmare mellan 3-12
år. Många av våra medlemmar slutar i vår verksamhet när de lärt sig simma, vi har en dipp
vid 8-9-årsåldern. Om förslaget om höjt åldersspann går igenom önskar vi se ett undantag för
simklubbar som bedriver simskola iom att vattenvana och simkunnighet är livsviktigt.
Deltagare i vår simskola är unga och skall vara unga. Om barn inte börjar i simskola fören vid
7 år kommer vi ha en stor grupp i samhället som riskerar att drunkna. Vi önskar ha kvar
gränsen vid 6 år eller sänka ytterligare till 4 eller 5 år.
Tack för att ni tagit del av våra kommentarer och synpunkter på förslaget om nya
bidragsreglerna.
Med Vänliga Hälsingar
Simklubben 1970 genom kanslist Elin Johannesson

Kommentar; Vi noterar att föreningen gärna ser en bidragsålder på 4-20 år, att föreningen vill
att nuvarande grundbidrag bibehålls.

Kommentar; Vi noterar synpunkterna som rör aktivitetsstödet och Idrottsskolan

Kommentar; Vi noterar att föreningen vill sänka den undre åldersgränsen till 3 år samt sänka
åldern för ledare till 13 år.

Kommentar; Vi träffar gärna DHR för konstruktiva samtal om lokalbidrag.

Kommentar; Vi tackar för förslaget till nytt verksamhetsbidrag. Det ligger i linje med de
beräkningar vi har gjort. Vi noterar också föreningens synpunkter på de föreslagna åldrarna.

Här med vill vi från nedanstående invandrarföreningar i Borås skriva ett par ord om hur den
nya uppdateringen av bidragsystemet kommer att påverka oss i vårt arbete samt våra
föreningar. Hoppas att detta brev ger gehör och att vi som representerar kan vara del av ett
arbete som har stor påverkan på alla våra medlemmar. gamla, unga, ungvuxna och barn.
Detta brev är kanske inte väl formulerat men har en väl mening där vi anser och VILL vara
med i arbetet som påverkar oss i föreningen. VAD VORE ETNISKA FÖRENINGAR UTAN
SITT MODERSMÅL?
Brevet är undertecknat och framtaget av:
Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham,Ljus framtid,Somaliska
föreningen samt Afghanska kultur föreningen. Dessa föreningar är representanter för närmare
3000 medlemmar i Borås.
Våra invändningar i det här brevet är främst kring borttagandet av aktivitetsstöd för
modersmål, läxhjälp samt beslutsförfarandet.
Demokratin i beslutsförfarandet:
Vi bor i ett demokratiskt land och alla har rätt att yttra sig och påverka, inte bara vara en
passiv del i demokratin. Ni på FOF tillsammans med andra har träffats och diskuterat en
avgörande faktur för oss i föreningar och har inte tänkt på konsekvenserna till ett sånt beslut.
Ingen har erbjudit (bjudit)oss alla till en dialog gällande ett arbete som är avgörande och
viktigt i föreningslivet. Vi känner oss exkluderad och överkörd av er. Det är odemokratiskt att
bestämma för att ändra utan att involvera oss i frågan. Ni skapar en glapp i samhället utan att
tänka på samtliga föreningar som ska påverkas negativt.
Modersmål:
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt
modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden ( Lgr 11).
Därför är verksamheten kring modersmål även en av viktigaste aktiviteter i våra föreningar.
Språk är väldigt viktig del av integration i svenska samhället. Ansträngningar att bevara
modersmålet under de senaste två decennier har bidragit till att våra barn och ungdomar har
etablerats i det svenska samhället.Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas. Det är
en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.
Syfte är att bevara tvåspråkighet hos våra barn och ungdomar. Utöver svenska språket som en
naturlig del av integrationen, behöver våra medlemmar även behålla kunskaper i sitt
modersmål från hemlandet. Detta för att kunna ta del av och behålla den kulturella
bakgrunden. Det är viktigt att lyfta fram hur viktigt det är att bevara kulturarvet och språket
som dess viktigaste grund. Det är otillräckligt med en timme av undervisning i modersmål
inom skolundervisning. Undervisning i skolan är inte tillräckligt för elever att lära sig språket,
det är bara vägledning i vad elever ska arbeta med. Barnen behöver öva, det vill säga prata
och använda språket i olika sammanhang och därför behöver vi stöd för att hjälpa barnen att
lära sig sitt modersmål.I föreningen är deras språk ”levande” och där har de en full
användning av det. Föreningsaktiviteter kompletterar modersmålsundervisning i skolan.
Aktiviteter har för syfte att främja språkbildning och väcka ett större intresse för språket hos
våra medlemmar och i synnerhet hos barn.

Om man slutar med dem minskar resultaten som görs med satsningar i skolan. För att möta
den utmaningen krävs det att etablera mer positiv inställning kring frågan om modersmål och
att skapa större satsningar som kan leva upp till de nya förhållandena. Den inställningen
innebär ökat satsning på aktiviteter kring modersmål och större samarbete med relevanta
institutioner i Sverige. Man får inte glömma våra föreningar heller. Allt som sagts ovan är
känt och vetenskapligt bevisat. Vi vill framföra och betona följande: Vi är medvetna om att
Sverige är ett välfärdsland. Välfärden ser vi inte igenom den ekonomiska biten, utan igenom
medborgarnas möjligheter i livet. Sverige är en välfärd på grund av att dess ca en miljon
medborgare får vara det de är, får utveckla och bevara sitt språk, som i detta fall inte är
svenska, får bevara sin kultur, sina seder och sina traditioner. Allt detta lever i språket. Att
samhället (kommunen) ställer sig på vår sida sänder starkt positiva signaler. Man ser att man
är välkommen och tillåten att känna sig hemmahörande. Bara då, ska man känna sig helt fri.
Sådana medborgare ska uppleva Sverige som sitt eget land, som land som de vill utveckla
vidare tillsammans med andra, som de vill leva i livet ut, samt som de vill göra till ett ännu
bättre välfärdsland och som de vill vara stolta över.
Föreningarnas överlevnad
Vi i samtliga föreningar överlever på bidraget som utbetalas av Fritid och
Folkhälsoförvaltningen och det täcker ungefär 50 till 60 procent av kostnaderna. Ljus framtid
förening till exempel har 600 medlemmar med en lokal hyran som ligger på 200.000 per år
och det är samma för Multaka Alsham, Afghanska Kultur förening. En sådan ändring i
bidrags reglar betyder att föreningarna inte kan klara sig ekonomisk vilket kan leda till att
föreningar läggs ner på sikt. Vi anser att vi fyller en god funktion och är en förlängd arm för
samhället och tycker att samhället (kommunen) i sin tur borde se oss som sitt komplement.
Kommunen och vi måste samverka.
Hjälp oss i arbetet där vi vill ge våra barn ett språk, stötta de i skolarbete, känna oss delaktiga
i deras utveckling, känna att vi som föräldrar har något gemensamt med barnen och barnbarn
(språket). Låt föreningarna fortsätta leva vidare i sin befintliga form med ett forum där
medlemmar kan känna att det är givande för barnen, att de får meningsfulla aktiviteter. Vi
vädjar och vill att föreningsenheten ska vara möjliggörare och brobyggare. Vi vill känna att vi
som förening fyller en betydande funktion för samhället och för medborgarna. Att hänvisa till
olika förvaltningar och bolla vidare är ingen lösning. Det är komplicerad och nästan omöjlig
för oss att hitta i möblemanget hos olika förvaltningar.
Vi vill avsluta brevet med att vid behov lämnar vi gärna en riskanalys om hur det kommer att
se ut i våra föreningar efter den uppdateringen. Vi kan delge en kartläggning i form av siffror
och antal aktiviteter som kommer att reduceras.
MVH
Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham, ljus Framtid, Somaliska
föreningen, Afghanska Kultur F

Kommentar; Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser inte att vi har ”kört över” eller
”exkluderat” ovanstående föreningar på något sätt. Föreningarna har varit inbjudna till
samtliga av våra gemensamma utbildningar och möten och har också framfört sina
synpunkter. Föreningen har också tagit del av remissen och återkommit med remissvar, det
kallar vi demokrati. Vi anser vidare att undervisning i hemspråk och läxhjälp tillhör skolan.

Därför hjälper nu skolverket till med den här typen av verksamhet. Det är därför inte rimligt
att kommunen ska göra samma sak, därav förslaget.

Några punkter till remissvar 190924 från Föreningsrådet Borås
Förändringen av bidragsberättigade åldrar 7–25 år bra, sexåringar ska leka samtidigt som
ungdomar idag studerar till de är 25–30.
Tveksamt att bidragen bara omfattar människor som bor (är mantalsskrivna ?)i Borås Stad.
Det är så pass flexibelt idag, till exempel är ungdomar från andra orter eller kommuner aktiva
i våra föreningar. Hur ska man göra med fotbollsspelare eller de som pluggar på Högskolan?
Regeln om bostadsort har tillkommit sedan registreringarna börjat göras elektroniskt. Tidigare
kontrollerades inte detta.
Att ta bort bidrag till läxläsning är bra.
Varför sänks grundbidraget för barn- och ungdomsverksamhet? De flesta föreningarna
kommer att förlora på det. Finns annat som kompenserar detta ?
Att aktivitetsstödet sänks innebär en försämring. Överhuvud taget har ju de flesta ersättningar
sänkts.
De ändrade reglerna för grupperna är att det räcker med tre deltagare. Då kan vi ordna fler
grupper med ledarledda aktiviteter. Föräldrar ställer upp som ledare för yngre barn. Den nya
regeln inbjuder till fusk. Ett fotbollslag kan plötsligt bli tre olika grupper.
Riktade bidrag och riktade insatser ökar förvaltningens kontroll. Särskild anledning ?
Stödet till lika rättigheter och möjligheter utgår vi från ska gå till sociala föreningar?
Vilka utgör sociala föreningar ?
Varför är det så komplicerat att skicka en bidragsansökan till Borås Stad, medan det är
betydligt enklare att skicka till t.ex RF? Finns något att sätt att förenkla ?
Det saknas förslag om att utjämna skillnaderna mellan föreningar på Träffpunkten som betalar
och de som är där gratis.
Kommunens lokaler ska användas minst 10 tim./vecka. Det är ganska mycket, till exempel tre
timmar tre ggr per vecka. Missgynnar t.ex scouterna som oftast är utomhus.
Eget arbete värderas till 100 kr/timme. Det är lågt och det borde värderas till minst 150 kr.
Bidrag till de idéburnas gemensamma organisering handlar om Föreningsrådet och
Funktionsrätt. Det är en sak.
Det andra är ett bidrag till föreningar som kan tänka sig göra en IOP med Borås Stad och har
kostnader för sitt förarbete.
Hur är det tänkt med idrottsskolan? Föreningar får hyra lokal, men ibland kommer inte
idrottsskolan. Ändå står föreningen där med kostnaden för hyra. Hur löser man detta ?
Föreningsrådet Borås
Tage Carlsson
ordförande

Kommentar; Borås stad ger bidrag för invånare boende i Borås kommun, inget annat. Detta är
vedertaget hos de flesta föreningar och har även kontrollerats innan den digitala
redovisningen infördes. Reglerna för aktivitetsstöd säger att ”naturlig grupp får ej delas i flera
grupper” för att få fler aktiviteter, sänkningen till tre deltagare för godkänd aktivitet bör
således inte påverka detta. Aktivitetsstödet sänks för att vi tror att föreningarna kommer att
redovisa fler aktiviteter på grund av ändringen till tre deltagare/aktivitet. De sociala
föreningarna finns listade i Borås Stads verksamhetssystem för bidrag. Ansökningsförfarandet
har inte varit föremål för utredning och kommenteras därför inte. Förvaltningen tycker att det
är rimligt med att lokaler ska användas 10 tim/vecka. Vi noterar höjningen till 150 kr/tim för
eget arbete vid anläggningslån och bidrag. Vi tar emot synpunkten på uteblivna Idrottsskolor
men väljer att inte kommentera den här.

Remiss har också inkommit från följande nämnder;
Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Kulturnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Grundskolenämnden
Samtliga nämnder godkänner eller tillstyrker förslaget. Kulturnämnden tillägger ”att det
fortsatt ska utredas hur Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i
syfte att uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kulturrespektive fritidsföreningarna i Borås Stad”.
I samtliga nämnder, förutom Grundskolenämnden, avstår eller deltar inte (M) eller (KD) i
besluten. De hänvisar de till ett eget remissvar av respektive fullmäktigegrupp.

Nedan följer remissvar från politiska partier.

Remissvar avseende nya bidragsregler gällande
Fritids och folkhälsonämnden från och med år 2020,
diarienummer FOFN 2019-00091.
Vi tillstyrker förslaget utifrån dess helhet, men har några synpunkter på förslaget gällande
nya bidragsregler.
Det är angeläget att få till en ny modell gällande bidragsregler, dock är det viktigt att det finns
en bred förankring av dem så man inte sviker civilsamhället genom att justera dem på nytt
inom en snar framtid.
Viktigt att ett medlemskap i en förening/organisation bygger på en aktiv handling ifrån den
enskilde individen.
Vi förstår syftet med åldersspannet 7-25 år, men detta borde kanske justeras något
exempelvis till åldersspannet 7-21 år och inte sträcka sig ända upp till 25 år. Stödet till barn
och ungdomsverksamhet är viktigare än att utöka åldersspannet

Positivt att föreningar kan söka pengar ur flera olika bidragsboxar utifrån vad de bedriver för
verksamheter inom föreningen/organisationen och inte blir insorterade under enbart ett fack.
Anläggningslån
I förslaget framgår det att det skall tas beslut om anläggningslån i augusti och sedan skall
tillskrivas KS förslag på vilka som sak få stöd. Vi ser en fördel om man kunde bereda dessa
ärenden löpande under kalenderåret, så att inte eventuella projekt tappar fart.
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet
Noterade att här framhålles Borås Stads välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg utifrån socialt
utsatta områden inom Borås stad. Detta är något vi anser är strategiskt och positivt.
Det krävs övergångsregler och anpassningar för föreningar så att det nya bidragssystemet inte
medför stora förändringar för berörda.
Borås den 25 september 2019
För Centerpartiet i Borås
Karl-Eric Nilsson

Nya bidragsregler för Fritid‐ och folkhälsonämnden Remiss från Liberalerna i Borås
Vid Fritid‐ och folkhälsonämndens sammanträde den 21 juni 2017 beslutade man om att genomföra
den översyn av Borås Stads bidragsregler som initierades av Ronny Svensson (L) och Cecilia
Andersson (C). Nämnden beslutade att inrätta en politisk styrgrupp för arbetet med uppdraget.
Förvaltningen och presidiet nedgraderade dock denna till en referensgrupp utan beslut i nämnden. §
73 2017/FF0125 805 Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag Fritids‐ och
folkhälsoförvaltningen har av Fritids‐ och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över nuvarande
föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med deltagande
från respektive parti i nämnden. Beslut Fritids‐ och folkhälsonämnden beslutar att utse en person
från varje politiskt parti till att ingå i styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av
nuvarande föreningsbidrag”. Partierna rapporterar sina representanter vid nämndsammanträdet i
augusti. Liberalerna Borås tycker att det är olyckligt att nedgraderingen gjordes. Förvaltningen har
drivit arbetet helt på egen hand med begränsat intresse från de politiska partierna. Referensgruppen
har kallats till ett fåtal uppdateringsmöten där förvaltningen har presenterat delar av förslaget och
inbjudit till diskussion. Förvaltningen har inte beaktat synpunkter om att t.ex. titta på andra
kommuners utformning av bidragsregler – bl.a. jämställdhetsarbetet som görs i Malmö Stad. Fritid‐
och folkhälsonämnden har nu skickat ut ett förslag på remiss gällande förändring av kommunens
bidragsregler. Svaren skulle ha varit inne senast den 31 augusti men svarstiden förlängdes till den 25
september. Nämnden kommer fatta beslut den 14 oktober. Synpunkter Fritid‐ och
folkhälsonämndens huvuduppgifter, enligt nämndens reglemente, är att ansvara för kommunens
övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose
allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och
tävlingsverksamhet. Utifrån dessa mål ska nämnden bl.a. arbeta med att kartlägga, rapportera, följa
upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa. För Liberalerna Borås är det
av oerhörd vikt att skattepengar i så stor utsträckning som möjligt går till föreningar som arbetar
aktivt med att ha jämställd verksamhet, som har en god föreningsdemokrati och som arbetar med att
erbjuda aktiviteter som medborgare av olika åldrar efterfrågar. Borås Stad, en kommun med 112 000
invånare, har inte något damlag i någon sport på elitnivå och kommunen hamnar sist av 25 liknande
kommuner i Sverige (enligt en sammanställning av Borås Tidning 2015) när det kommer till
damidrott. Vi anser att kommunen behöver uppmuntra idrottsföreningar och andra föreningar att
arbeta aktivt med att inkludera alla kön i sin verksamhet – det bör vara självklart att skattepengar
enbart går till föreningar som inte är könsdiskriminerande. I förslaget skrivs det om värdegrunden för
Borås Stads bidragsregler och det är en bra text. Liberalerna Borås saknar dock mål, styrmedel och
belöning/bestraffning för de som inte arbetar enligt värdegrunden. ”Vi ser föreningar som viktiga
bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att
upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås.” Så skrivs det under rubriken om värdegrund.
Mot bakgrund av det anser vi att man kontinuerligt behöver kontrollera att föreningar som mottar
skattemedel varken befäster könsroller eller bedriver verksamhet som på ett eller annat sätt går
emot den demokratiska ordningen vi alla lever efter. Sedan vill vi nämna att vi tycker att det är
orimligt att man får ett bidrag baserat på antalet medlemmar man har. Det kan finnas föreningar
med tusentals medlemmar som har verksamhet som endast når ett fåtal (att man har många inaktiva
medlemmar) och det kan finnas föreningar med ett fåtal medlemmar men som ändå når en stor
mängd personer. Vi menar att det ända rimliga är att basera bidragen på de aktiviteter som
föreningarna genomför. Man får helt enkelt granska verksamheten som föreningarna bedriver.
Slutligen vill vi nämna att det finns en del bidrag som är upp till bedömning av nämnd och
förvaltning. Dessa verksamheter är ofta positiva och viktiga, men Liberalerna anser att det är viktigt
att förvaltningen (och nämnden) är tydliga med krav på verksamheten. Ansökningarna måste vara
tydliga och transparenta. Verksamheten måste kunna utvärderas så långt det går utifrån objektiva
kriterier. Resurser får inte försvinna ut till verksamheter som är ogenomtänkta eller dåligt utförda.
Detta måste tydligt anges i bestämmelserna för dessa bidrag och rutiner måste utarbetas. Det är
därför viktigt att i framtiden – gärna redan ett år efter införandet av de nya reglerna – utvärdera de

nya bidragsreglerna så att man kan säkerställa att kommunens resurser inte går till föreningar som vi
inte anser bör vara bidragsberättigade, t.ex. sådana som könsdiskriminerar.
Liberalernas kommunfullmäktigegrupp
genom Anna Svalander Kommunalråd

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Dalsjöfors Brottarklubb <dalsjoforsbk@hotmail.se>
den 28 maj 2019 16:05
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Lars Fast
Sv: Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från
och med år 2020

Hej
Vi noterar att ni vill höja bidragsberättigad ålder till 7 år för att underlätta för föreningarna.
Motivationen att ungdomar skall idrotta längre om de börjar senare är välkänd, men inte
underbyggd med siffror oss veterligen.
Alla föreningar tävlar med varandra om att attrahera barn och ungdomar.
Små föreningar med smala idrotter har därför svårt att konkurrera med exempelvis fotboll och
innebandy.
För att vi i Dalsjöfors brottarklubb skall överleva behöver vi rekrytera medlemmar i tidig ålder.
Vi bedriver en mycket enkel brottarträning baserad på, gymnastik och koordinations träning, en
gång i veckan för åldersgruppen 4 till 6 år. Syftet med träningen är att förbereda barnen för den
riktiga träning som börjar mellan 6 och 7 års ålder upp till ca 10 års ålder. Dessa barn tränar
också bara en gång i veckan. De barn som visar vilja att tävla kan när de uppnår en viss
kunskapsnivå öka träningsdosen och intensiteten.
Den tidiga kontakten med klubben är väldigt populär bland barn och föräldrar och vi har ofta ca
20 barn och 4 föräldrar på mattan under ett av dessa 4-6 års träningspass.
Vi förespråkar inte idrottsspecifik träning vid denna tidiga ålder utan allmän träning med inslag
av lek.
Vi förespråkar att bidragsåldern sänks till 4 år igen.
Vänliga Hälsningar,
Dalsjöfors Brottarklubb
(Lars Fast)

PRO Målsryd/Gånghester yttrande över remissen Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden

Föreningen har i dag ett avtal med Borås Stad om verksamhetsbidrag för vår
verksamhetslokal ( Café 9:an)på Stora vägen 9 i Gånghester som omfattar 227 kvadratmeter.
Detta avtal löper under tiden 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Föreningen har haft så
omfattande verksamhet att vi dessutom hyr en betydligt större lokal om 300 kvadratmeter i
annan fastighet (Gamla Cellbes) för att kunna spela mattecurling, datalokaler och vävstuga.
Med andra ord är Café 9.an för liten för att kunna ha all verksamhet där. Begränsningen till
bidragsgrundande yta på 190 kvadratmeter står på intet sätt i relation till den verksamhet
föreningen har behov av.

Nuvarande hyresavtal med Larsson Fastigheter gäller i ytterligare 5 år och löper ut 2024-1231 efter överenskommelse mellan PRO Målsryd/Gånghester genom Borås Stads
Lokalförsörjningsnämnd (fastighetsförvaltning) och Larsson Fastigheter med 5 åriga
klausuler. Lokalförsörjningsnämnden har förhandlat fram detta underlaget till hyreskontrakt
så sent som 2014. Om vi fått kännedom om nytt Bidragssystem i början på detta år hade vi
också haft en chans att säga upp detta avtal i tid.

Vi har i dag en hyreskostnad per år med 220 936 kr och med nuvarande förslag till stöd för
denna lokal blir bidraget 114 000 kr en skillnad på 106 936 kr. Även om grundbidraget höjs
till 100 kr/medlem motsvarar det högst 25 000 kr. per år. Medlemsavgiften skulle då behöva
höjas till ca. 350 kr per år från dagens 45 kr. En medlemsavgift som ingen pensionärsorganisation i Sverige kommer upp till i dag. En trolig följd av en sådan medlemshöjning skull
med allsäkerhet bidra till en kraftig medlemsflykt och försämring av ett inkluderade ,
jämställt och hållbart samhälle.

Följden av denna halvering av verksamhetsbidraget blir att PRO Målsryd/Gånghester
kommer inte att ha ekonomi till 2 lokaler med följden av försämrad aktivitet för
pensionärerna i Gånghester och Målsryd. Med nuvarande ekonomi innebär det också att
lokalerna på Café 9:n kommer att sägas upp så snart det är möjligt och senast 2024.
Förslaget om begränsning med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta,
och kvadratmeter innebär en smärre katastrof eftersom ex mattecurling kräver mer yta än
den samlingslokal som i dag finns i anslutning till cafélokalen.

Café 9:an är sedan 2002 en samlingslokal för inte bara husets pensionärer utan också en
samlingsplats för andra föreningar och organisationer där ideella krafter hjälps åt att ha en
öppen lokal med enkel kaffeservering. Dessutom har föreningen tagit emot svårplacerade
personer som fått en bra och meningsfull arbetsuppgift under många år.

PRO Målsryd/Gånghester ser med bestörtning detta förslag till försämrad verksamhet för
föreningens medlemmar och befarar en betydligt sämre livskvalité för ortens pensionärer. Vi
föreslår därför att:

- Begränsningen med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta anpassas
till relevant yta för normala pensionärs aktiviteter.

- Förslaget till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden
omarbetas så att föreningarna ska kunna genomföra goda och sunda aktiviteter för ortens
äldre nu och i framtiden till en rimlig kostnad.

PRO Målsryd/Gånghester

Lars-G Johansson
Ordförande

Borås Finska Förening
Boråsin Suomi-Seura

Till Borås Stad Fritids och folkhälsoförvaltningen
Remissvar Bidragsbestämmelser
Vi tillstryker dokument i dess helhet och ser positivt på de nya bestämmelserna
Vårt förslag till socialt riktat bidrag. Det är av vikt att äldre inte sitter ensamma hemma.
Vårt förslag är att socialt inriktat bidrag även ska innefatta äldre.
Vi har verksamhet för äldre finskspråkiga Pensionärerna,” Ikinuoret” är aktiva och träffas varje
måndag.
I våras fick vi höra att äldre ensamma morgonpigga finländare hade ingenstans att gå för att
träffas. Vi startade Morgonträffen
tisdag till fredag 8:00 – 11:00
De behöver inte vara medlemmar, det är inget tvång. Hos oss får de träffa och umgås med
andra i samma situation.
Naturligtvis vill vi att de går med i ”Ikinuoret ”och får komma in i den gemenskapen.

Remiss från Borås Finska Förening
Kanslist Leila Heinonen
Ordförare Margit Trennedal

Skaraborgsvägen 35 E
506 30 Borås

Telefon
Org. nr.
Bankgirot

033-100744
864500-2182
5503-3336

borasinsuomiseura@tele2.se
www.borasinsuomiseura.se

Borås Finska Förening
Boråsin Suomi-Seura

Skaraborgsvägen 35 E
506 30 Borås

Telefon
Org. nr.
Bankgirot

033-100744
864500-2182
5503-3336

borasinsuomiseura@tele2.se
www.borasinsuomiseura.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

bris.vast <bris.vast@bris.se>
den 21 augusti 2019 11:25
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
SV: Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020

Hej Johanna,
Tack för ditt mejl. Vi på Bris har inga yttranden kopplade till denna remiss.
Vänligen
Fanny Skåreby | Regionombud Väst
fanny.skareby@bris.se | 079-027 36 63 | 031-750 11 33
Södra Hamngatan 25 | 411 14 Göteborg | www.bris.se

Integritet på Bris
När du skickar e-post till Bris registreras din e-postadress och innehållet i ditt meddelande i Bris e-postsystem. Läs mer om hur Bris behandlar personuppgifter i vår
integritetspolicy på bris.se/personuppgifter eller kontakta oss på personuppgifter@bris.se om du har frågor om Bris personuppgiftshantering. Om du har fått det här
meddelandet av misstag, var vänligt kontakta avsändaren och radera sedan meddelandet. All olovlig användning eller spridning av innehållet i detta meddelande är
förbjuden.

Protokollsanteckning

Vård- och äldrenämnden
2019-08-19

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna
Hans Gustavsson KD
Anna-Clara Stenström M
Lotta Löfgren-Hjelm M
Pernilla Gustafsson M
Ingela Hallgren KD

Sida

SKRIVELSE

Melissa Lennartsson
Handläggare
033 355231
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Datum

Instans

2019-08-19

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2019-00137 1.1.3.1

Yttrande över remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till nya bidragsregler
Fritids- och folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har skickat förslag till nya bidragsregler för
Fritids- och folkhälsonämnden på remiss till berörda nämnder och bolag.
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort
ideellt engagemang. Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för stadens
föreningar och organisationer, samt säkerställa att det ekonomiska stödet är
likvärdigt och rättvist.
Det nuvarande bidragssystemet bygger på den senaste stora bidragsutredningen
från 1996, som genom åren successivt anpassats efter föreningars önskemål och
rådande omständigheter. Förslaget till ett nytt bidragssystem utgår från det stöd
föreningarna är i behov av snarare än vilken kategori föreningen tillhör. En
följd av de nya reglerna är därmed att vissa skillnader mellan olika
föreningskategorier utjämnas.
I förslaget föreslås bland annat att allt lokalstöd likställs oberoende av typ av
förening och var i staden föreningens lokal är belägen. Översynen av
bidragssystemet har visat att lokalstödet till pensionärsföreningarna i dagsläget
skiljer sig mycket åt beroende på lokalens läge. Detta beror på att vissa bidrag
ärvts vidare från stadsdelsförvaltningarna till dagens fackförvaltningar, trots att
organisationen genomgått förändringar. Föreningar med klubbstugor eller
föreningshus ska enligt förslaget få ett fast driftsbidrag om 300 kr/m2 medan
föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag om max 600 kr/m2. För
att vara berättigad till ekonomiskt stöd för lokaler och anläggningar ska
pensionärsföreningarna redovisa minst 70 aktiviteter per år.
Ytterligare en aspekt som likställs i förslaget är grundbidraget som föreslås bli
100 kr/medlem för samtliga föreningar (pensionärsföreningar får idag 60
kr/medlem).
Vård- och äldrenämnden ser positivt på ett likvärdigt och rättvist ekonomiskt
stöd till stadens föreningar och tillstyrker förslaget.

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden
Samverkan
Samverkas vid FSG 2019-08-14.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden.
Johan Wikander
Ordförande
Maria Jonsson
Förvaltningschef

Sjömarkens IF

2019-08-11
Fritid och Folkhälsonämnden
Hans Andersson

Remiss svar gällande förslag till utformning av framtida bidragsformer.
Vi har tagit till oss förslaget om de nya bidragsreglerna. Översänder här några
synpunkter från vår förening.

- Vi har synpunkter på förslaget med att höja den bidragsberättigade åldern
för Aktivitetsstöd från 6-20 år till 7-25 år. Vårt förslag är att ålder 6-20 år
bibehålls.
Vårt argument till att bidraget behålls från 6 år
Som vi alla vet behöver våra barn och ungdomar röra på sig mer än vad
de gör idag. Detta vill vi uppmana till genom en naturlig rörelselek i tidig
ålder i form av fotbollslek.
Förslaget att höja till 25 år motsäger vi oss inte. Däremot tror vi inte på
förslagets argument att detta skall ge ett incitament för att påverka till ett
längre idrottande. Vi håller absolut med om att det är ett bekymmer som
vi alla brottas med att vi behöver ett längre idrottande bland våra
ungdomar. Dock tror vi inte att lösningen ligger i att bidraget höjs till 25
år, här behövs helt andra åtgärder som är mycket viktiga att arbeta med.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Sjömarkens IF
genom Agneta Thorstensson
033-257131, 0761-871486
sjomarkensif@telia.com

Sida

SKRIVELSE

Hans Johansson
Handläggare
033-35 85 73
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Datum

Instans

2019-08-20

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2019-00071 1.1.3.1

Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
Ärendet i sin helhet
Inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde integration och etableringsinsatser
för nyanlända, ingår att hålla i integrationsråd och dialogmöten med
invandrarföreningar. Representant för Fritids och Folkhälsoförvaltningen har
varit med och förklarat de nya bidragsreglerna för de föreningsrepresentanter
som varit närvarande, och även fått till sig synpunkter direkt från
representanterna, där några uttryckt oro för att läxläsning och
hemspråksundervisning inte längre är bidragsgrundande, men att det då finns
möjlighet att söka statliga medel för det ändamålet.
Arbetslivsnämnden ser särskilt positivt på skrivningen i de nya bidragsreglerna
att de uttrycker tydligt stöd för att möjliggöra, för människor med ursprung i
andra länder att bevara och utveckla sin kultur och sina seder, samtidigt som de
får möjlighet att inkluderas i svenska samhället. Det är också positivt att det
uttryckligen finns en skrivning om att föreningar som får stöd inte får
propagera för, eller stödja rasism, främlingsfientlighet eller extremism.
Beslutsunderlag
1. Bilaga 1 Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från
och med år 2020
Samverkan
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Lars-Åke Johansson
Ordförande

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Dag Forsström
Förvaltningschef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-20
Arbetslivsnämnden

§ 95

Dnr ALN 2019-00071 1.1.3.1

Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kristina Nyberg Smahel (S)) i beslutet.
Protokollsanteckning
M och KD deltar inte i beslutet, se bilaga 2.
Sammanfattning av ärendet
Inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde integration och etableringsinsatser
för nyanlända, ingår att hålla i integrationsråd och dialogmöten med
invandrarföreningar. Representant för Fritids och Folkhälsoförvaltningen har
varit med och förklarat de nya bidragsreglerna för de föreningsrepresentanter
som varit närvarande, och även fått till sig synpunkter direkt från
representanterna, där några uttryckt oro för att läxläsning och
hemspråksundervisning inte längre är bidragsgrundande, men att det då finns
möjlighet att söka statliga medel för det ändamålet.
Arbetslivsnämnden ser särskilt positivt på skrivningen i de nya bidragsreglerna
att de uttrycker tydligt stöd för att möjliggöra, för människor med ursprung i
andra länder att bevara och utveckla sin kultur och sina seder, samtidigt som de
får möjlighet att inkluderas i svenska samhället. Det är också positivt att det
uttryckligen finns en skrivning om att föreningar som får stöd inte får
propagera för, eller stödja rasism, främlingsfientlighet eller extremism.
Beslutsunderlag
1. Bilaga 1 Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från
och med år 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Protokollsanteckning

Arbetslivsnämnden
2019-08-20

PROTOKOLLSANTECKNING

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna
Birgitta Bergman, 1:e vice Ordförande (M)
Jonas Garmarp, Ledamot (M)
Falco Güldenpfennig, Ledamot (KD)
Jonathan Wennerlund, Ersättare (M)
Jessica Sjösten, Ersättare (M)
Lina Nilsson, Ersättare (M)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-21
Individ- och
familjeomsorgsnämnden

§ 108

Dnr IFON 2019-00088 3.6.7.2

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Att tillstyrka förslaget till nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen samt översända svaret till Fritids- och
folkhälsonämnden.
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i
beslutet. Se bifogade protokollsanteckning.
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. Se bifogade protokollsanteckning.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om
förslaget kring de nya bidragsreglerna.
Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att ambitionsnivån har varit
att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar.
Positivt är även att Idéburnas gemensamma organisering lyfts fram i det nya
förslaget då den idéburna sektorn är en viktig resurs för innevånarna i Borås
stad och speciellt utsatta grupper.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser att det är viktigt med en tydlig
kommunikationsplan kring de möjligheter som erbjuds till bidrag i Borås stad
till föreningar. Detta speciellt riktat mot målgrupper som av olika orsaker har
svårigheter att hitta information samtidigt som de ingår i den målgrupp som har
möjlighet att ansöka om bidrag.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Nya
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslutsunderlag
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SKRIVELSE

Håkan Johansson
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2019-08-21

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00088 3.6.7.2

Yttrande över Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Att tillstyrka förslaget till nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen samt översända svaret till Fritids- och
folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om
förslaget kring de nya bidragsreglerna.
Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att ambitionsnivån har varit
att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar.
Positivt är även att Idéburnas gemensamma organisering lyfts fram i det nya
förslaget då den idéburna sektorn är en viktig resurs för innevånarna i Borås
stad och speciellt utsatta grupper.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser att det är viktigt med en tydlig
kommunikationsplan kring de möjligheter som erbjuds till bidrag i Borås stad
till föreningar. Detta speciellt riktat mot målgrupper som av olika orsaker har
svårigheter att hitta information samtidigt som de ingår i den målgrupp som har
möjlighet att ansöka om bidrag.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Nya
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslutsunderlag
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020
Samverkan
Ärendet har 2019-08-15 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, FF.diarium@boras.se

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Natalia Perez Nyberg
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2019-08-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00089 2.4.3.3

Yttrande över remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Grundskolenämndens beslut
Godkänna förslag till bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och
med 2020.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen om nya bidragsregler
för Fritids- och folkhälsonämnden. Grundskolenämnden har i sin helhet inget
att erinra mot förslaget, men önskar en konsekvensbeskrivning och plan för
uppföljning samt utvärdering av föreslagna ändringar av stöd till läxläsning och
hemspråk.
Bakgrund
Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) har tagit fram ett förslag till nya
bidragsregler som översänts nu på remiss. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
har fått uppdrag att se över nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera
och anpassa bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande
budget.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där
förvaltningen utgår från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken
föreningskategori man tillhör. Några bidrag slås samman samtidigt som man
utjämnar vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
I det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barnoch ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta
för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till
största delen för att förvaltningen vill påverka föreningarna att inte börja allt för
tidigt med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka
till ett längre idrottande, därav den högre åldern 25 år. En annan ändring är att
läxläsning och hemspråksundervisning föreslås att inte längre vara
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.
Beslutsunderlag
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med 2020.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Samverkan
FSG.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Pär Sundbaum
Handläggare
033 357765

1(4)

Datum

Instans

2019-08-27

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GVUN 2019-00136 1.1.3.1

Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Fritids- och
folkhälsonämndens förslag till utformning av framtida bidragsformer.
Reservation
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Niklas
Hallberg (SD) deltar inte i beslutet.
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar
en protokollsanteckning i ärendet.
Sammanfattning
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället.
Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. Förslaget till nytt
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund.
I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovsholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(4)

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. Förslaget till nytt
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Förslaget organiserar stödet i följande kategorier:
Föreningars existens och organisering
Grundbidrag, syfte:
• Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och
meningsfull fritid för barn och unga.
• Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en
meningsfull fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och
möjligheter.
• Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det
svenska samhället.
Barn- och ungdomsverksamhet
Aktivitetsstöd, syfte:
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.
Verksamhetsstöd, syfte:
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd
för ökade kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större
föreningen är ju större är i regel kostnader för exempelvis administration,
personal, lokaler och anläggningar.
Lokaler och anläggningar
Stöd till hyrda lokaler, syfte:
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.
Stöd till samlingslokaler, syfte:
Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga
lokaler och samtidigt ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar
incitament för att hyra ut dessa.
Driftsbidrag till egna lokaler, syfte:
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre
underhåll av befintliga klubbstugor.
Driftbidrag för föreningsägda anläggningar, syfte:
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha
möjlighet att driva och underhålla anläggningarna.
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Stöd till ny-, om- eller tillbyggnad, syfte
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av
föreningsägd lokal eller anläggning.
Stöd till större nybyggnationer (anläggningslån), syfte:
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av
fritidsanläggningar och verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna.
Lika rättigheter och möjligheter
Stöd till sociala insatser, syfte:
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat
stöd till verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter
ska ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna
former och till mötesplatser för enskilda människor och för olika grupper.
Verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar, syfte
Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers
rättigheter och möjligheter i samhället.
Riktade insatser
Syfte: Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte
stämmer överens med befintliga stödformer. Nämnden beslutar varje ärende
för sig och besluten är inte normgivande. Huvudområden som nämns för
riktade insatser är:
Aktivering/Inkludering
Underhåll och produktion av orienteringskartor
Idéburnas gemensamma organisering
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet
Idrottsskola
Ungas egen organisering
Projekt, syfte:
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga.
Stöd till politiska ungdomsorganisationer, syfte
Stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang
Utveckling av föreningsverksamhet
Startbidrag, syfte:
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad
klassats som bidragsgrundad verksamhet.
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Säker och trygg förening, syfte
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och
trygg förening. Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i
föreningslivet och på så sätt kan de minimera risker.
Evenemang
Arrangörsbidrag, syfte:
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna
genomföras.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund.
I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020.
Beslutsunderlag
1. Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020
Samverkan
FSG 2019-08-21
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämndens diarium

Andreas Cerny
Ordförande
Christer Samuelsson
Förvaltningschef
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Sammanträdesdatum

2019-08-27
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 144

Dnr GVUN 2019-00136 1.1.3.1

Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Fritids- och
folkhälsonämndens förslag till utformning av framtida bidragsformer.
Reservationer/Protokollsanteckning
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Niklas
Hallberg (SD) deltar inte i beslutet.
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar
en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till protokollet).
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället.
Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. Förslaget till nytt
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. I
övrigt har nämnden inga synpunkter.
Beslutsunderlag
1. Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020

Justerandes signatur
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Protokollsanteckning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås
2019-08-27

PROTOKOLLSANTECKNING

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna
Oliver Öberg, M
Björn-Ola Kronander, M
Lisa Berglund, KD
Rasmus Kivinen, M
Daniel Nikolov, M
Felicidad Vicei, KD
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Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00078 3.6.7.2

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritidsoch folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kulturrespektive fritidsföreningarna i Borås stad.

Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat förslag till framtida bidragsformer
för föreningar och organisationer så att dessa kan driva och utveckla sina
verksamheter. Förslaget har föregåtts av ett grundligt förarbete med
utbildningar och dialogmöten. Kulturförvaltningen och kulturnämnden har
varit representerade i detta arbete. Även kulturföreningar, som främst får
ekonomiskt stöd från kulturnämnden, har deltagit i informationsmötena.
Ett av syftena med Kulturförvaltningens deltagande i detta arbete har varit att
undersöka om kulturnämndens bidrag skulle kunna administreras från Fritidsoch folkhälsoförvaltningen så att alla föreningar i kommunen har mer likvärdiga
ansökningsvillkor. Denna ambition har ännu inte uppnåtts, främst beroende på
nämndernas olika bedömningssystem. Kulturnämnden premierar i första hand
den konstnärliga kvaliteten på aktiviteten/arrangemanget, medan Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har ett mer kvantitativt sätt att bevilja bidrag baserat på
antal medlemmar och aktiviteter. Förvaltningarna bör fortsatt utreda på vilket
sätt ett mer rättvist sätt att bevilja bidrag till kultur- respektive fritidsföreningar
ska kunna uppnås och hur ett samarbete kring detta kan ske mellan
förvaltningarna.
Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritidsoch folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kulturrespektive fritidsföreningarna i Borås stad. Kulturnämnden ser även positivt på
att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan
söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Beslutsunderlag
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden
2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Beslut
3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år
2020
Beslutet expedieras till
1. FF.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-26
Kulturnämnden

§ 115

Dnr KUN 2019-00078 3.6.7.2

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritidsoch folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kulturrespektive fritidsföreningarna i Borås stad.
Protokollsanteckning
Alliansens partier, M och KD deltar inte i beslutet vid dagens sammanträde.
Istället hänvisar de till det remissvar som kommer att lämnas in av respektive
parti i Kommunfullmäktigegrupper.
Se bilaga 1.
Sverigedemokraterna, genom Valter Kotsalainen, deltar inte i beslutet vid
dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat förslag till framtida bidragsformer
för föreningar och organisationer så att dessa kan driva och utveckla sina
verksamheter. Förslaget har föregåtts av ett grundligt förarbete med
utbildningar och dialogmöten. Kulturförvaltningen och Kulturnämnden har
varit representerade i detta arbete. Även kulturföreningar, som främst får
ekonomiskt stöd från kulturnämnden, har deltagit i informationsmötena.
Ett av syftena med Kulturförvaltningens deltagande i detta arbete har varit att
undersöka om Kulturnämndens bidrag skulle kunna administreras från Fritidsoch folkhälsoförvaltningen så att alla föreningar i kommunen har mer likvärdiga
ansökningsvillkor. Denna ambition har ännu inte uppnåtts, främst beroende på
nämndernas olika bedömningssystem. Kulturnämnden premierar i första hand
den konstnärliga kvaliteten på aktiviteten/arrangemanget medan Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har ett mer kvantitativt sätt att bevilja bidrag baserat på
antal medlemmar och aktiviteter. Förvaltningarna bör fortsatt utreda på vilket
sätt ett mer rättvist sätt att bevilja bidrag till kultur- respektive
fritidsföreningarna ska kunna uppnås och hur ett samarbete kring detta kan ske
mellan förvaltningarna.
Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritidsoch folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att
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Sammanträdesdatum

2019-08-26
Kulturnämnden

uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kulturrespektive fritidsföreningarna i Borås Stad. Kulturnämnden ser även positivt på
att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan
söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden.
Beslutsunderlag
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden
2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Beslut
3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år
2020

Vid protokollet
Linnea Dahlin
Nämndsekreterare

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Justeras
Sara Andersson (S)
Ordförande

Lotta Löfgren Hjelm (M)

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den augusti 2019
Linnea Dahlin
Nämndsekreterare
Rätt utdraget betygar
Linnea Dahlin

Justerandes signatur
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PROTOKOLLSANTECKNING
2019-08-26

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

Alliansens partier i Borås, Kristdemokraterna och Moderaterna, deltar inte i beslutet vid
dagens sammanträde.
I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av respektive
Kommunfullmäktigegrupper.

Allianspartierna i Borås – Kristdemokraterna och Moderaterna
Falco Güldenpfennig (KD), vice ordförande i Kulturnämnden
Lotta Löfgren Hjelm (M)
Marie Jöreteg (M)
Else-Marie Lindgren (KD)
Anah Sjösten (M)
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Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2019-00086 1.1.3.1

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förlaget till nya bidragsregler och
översänder remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden.
Mattias Karlsson (M), Anna Christensen (M) och Lars Lyborg (KD) deltar inte i
beslutet och lämnar en protokollsanteckning (läggs som bilaga till protokollet).
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till nya
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem.
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över
alla förvaltningar.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt som utgår från
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet, men noterar att
förslaget bl.a. innebär en sänkning av nivån för lokalbidrag till
funktionshinderföreningar. Nämnden vill här framhålla att det är viktigt att
funktionshinderföreningarna blir hörda i eventuella synpunkter på förslaget.

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem.
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har man inte nått
ända fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa
under året.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där man utgår
från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori
man tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några
bidrag och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till
största delen för att man vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt
med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.
Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många pensionärsorganisationer.
Det visar sig nu att lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser väldigt
olika ut beroende på var i staden man har sin lokal och det har sin naturliga
förklaring i att stadens organisation har förändrats. Därför föreslås nu att allt
lokalstöd likställs oberoende typ av förening samt lokalens läge.
Förändringar

Förslaget till nya bidragsregler innebär följande förändringar:
- Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås
ändras från 6-20 år till 7-25 år.
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- Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska
föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.
- Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla
föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer
60 kr/medlem och etniska föreningar 50 kr/medlem).
Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).
- Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar
ändras från fem till tre.
- Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50
kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.
- Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8
från dagens 15/2 respektive 15/8.
- Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.
- Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).
- Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2.
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2,
funktionshinderföreningar 850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i
Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några pensionärsföreningar
som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt
tabell 1 (se bilaga).
- De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr
+ 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.
- Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10
timmar/vecka.
- Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller
anläggningslån.
- Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se
nedan).
- Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag
- Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering
- Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.
- Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.
- Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000
kr.

Sida

Borås Stad

4(4)

Sociala omsorgsnämnden noterar att förslaget bl.a. innebär en sänkning av
nivån för lokalbidrag till funktionshinderföreningar. Nämnden är medveten om
att förslaget delvis samverkats och beretts i dialog med berörda målgrupper,
men vill framhålla att det är viktigt att funktionshinderföreningarna blir hörda i
eventuella synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
1. Missiv: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020
2. Beslut FoF - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och
med år 2020
3. Bilaga 2 – Förslag till utformning av framtida bidragsformer för FoF
4. Bilaga 3 – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden Förändringar
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med
civilsamhället genom föreläsningar och workshops.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Protokollsanteckning

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll
2019-08-26, § 117

Sociala Omsorgsnämnden
2019-08-26

PROTOKOLLSANTECKNING

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på dagens
nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna
Mattias Karlsson (M)
Anna Christensen(M)
Lars Lyborg (KD)
Bill Bakkemose (M)
Ulrika Gunnarsson (KD)

Borås 2019-08-30

BoråsBorås TME AB
Helena Ransjö Alcenius
0705-415444

REMISSVAR
2019-06-20

BBAB 2019-00008

Fritid- och Folkhälsonämnden

Remiss: Nya bidragsregler för Fritid- och
Folkhälsonämnden
Fritid- och Folkhälsonämndens diarienummer: FOFN 2019-00091
BoråsBorås TME ABs beslut
BoråsBorås TME AB tillstyrker Fritid- och Folhälsonämndens förslag att
titta över det gamla bidragsystemet och utgå från de olika föreningarnas
behov.
BoråsBorås TME AB

Helena Ransjö Alcenius
VD

Till Fritid och Folkhälsoförvaltningen

Remissvar angående nya bidragsregler
Sandhults Sportklubb kommer troligen att få en liten ekonomisk fördel vad vi har kunnat
beräkna. Detta tack vare beräkningen av det nya lokalbidraget som kommer
att höjas rejält. Vi skulle vilja att de nya reglerna skulle få en prövotid på ca 3 år
för att se utfallet och göra en utvärdering.
Administrativt vill vi ha en direkt återkoppling via datorn då ansökan om aktivitetsstöd skickas till Er. Helt i linje med ansökan som skickas till RF där vi får en direkt
återkoppling av både bekräftelse och preliminärt bidragsbelopp.
Vänliga hälsningar
Kenneth Olofsson
Kassör

Sture Thorstensson
Ordförande

Till

Mikael Hedberg
Borås Stad

Från
Pakistanska Kultrförening
Rosendalsgatan 22, Borås
Vi från Pakistanska Kulturförening skriver denna begäran till Borås Stad för att lyfta fram en viktig fråga
om barnaktiviteter.
Vi har informerats om den modifierade versionen av regler och förordningar för idealisk förening att
Modersmål och Läxahjälp-aktiviteter inte kommer att räknas från nästa år.
Vi begär av myndigheter att snälla låta oss fortsätta med dessa aktiviteter för barn eftersom de är mycket
viktiga för våra barn.
Modersmål klasser är mycket viktiga för barnen som är födda här och inte vet något om urduspråket.
Dessa klasser hjälper dem att lära sig att tala, läsa och skriva sitt modersmål.
Läxahjälp-klasser är mycket viktiga för barn som har kommit hit nyligen antingen från Pakistan eller från
andra europeiska länder. De vet inte mycket om svenska. I läxahjälp får de mycket hjälp att förstå sina
studier.
Det är därför en ödmjuk begäran från Borås stad som snälla tillåter oss att fortsätta till dessa klasser.
Tack så mycket för ditt övervägande och stöd för integrationen av vår framtida generation här i Sverige.
Mvh
Tariq Bashir
Ordförande
Pakistanska Kulturförening
Mob: +46760809264
Epost: pakcultsociety@gmail.com

Från: Lars-Åke Ekberg <larsake@asperedsif.se>
Skickat: den 12 september 2019 10:47
Till: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se>; Hans Andersson <hans.andersson@boras.se>
Ämne: Nya Bidragsregler

Hej
Tack för en informativ genomgång.
Vi har satt oss in i förändringarna och stödjer de nya Bidragsreglerna.
MVH
Lars-Åke Ekberg, Ordf.

Äspereds IF
www.asperedsif.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Gull-Britt Byhlin <gullbritt.byhlin@gmail.com>
den 16 september 2019 10:47
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
Fritids- och folkhälsonämnden

Remissvar från RPG Borås - FOFN 2019-00091
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG Borås) ställer sig bakom de föreslagna ändringarna.
Vi tror att det kan bli en jämnare fördelning mellan föreningarna.
Med vänlig hälsning
Styrelsen RPG Borås
genom Gull-Britt Byhlin, sekreterare

Från: Brämhults IK <bramhult@telia.com>
Skickat: den 18 september 2019 09:15
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se>
Kopia: 'Pär Wrångemyr' <par.wrangemyr@telia.com>
Ämne: Remissvar angående nya bidragsregler
Hej Hasse,
Jag återkommer med våra synpunkter kring de föreslagna nya bidragsreglerna. Återkom om jag behöver
komplettera skrivelsen på något vis eller om ni har några följdfrågor.
Utifrån Brämhults IK:s perspektiv ser vi att gruppstorleken utökas till ett maxantal på 30 st deltagare och
att åldersintervallet på 6-20 år behålls.
Bakgrund;
Vi har valt att inte dela på våra åldersgrupper (08:or tränar ihop, 09:or ihop osv) vilket medför att våra
grupper ofta landar på 20-30 st deltagare. Det har inte varit några problem att ha stora grupper då vi har
många ledare i samtliga åldersgrupper (4-6 st i snitt). Ledarna lägger ofta upp träningarna i
stationsövningar och barnen delas på olika stationer och roterar runt. På så sätt blir alla barnen sedda
och de får många kompisar och ingen exkluderas.
Vi vill att bidragsberättigade åldern behålls 6-20 år, i vår verksamhet har vi ca 60-70 st barn i åldern 5-6
år men bara 5-10 st i åldern mellan 20-25 år. ”

Med vänliga hälsningar
Eva Sångberg
Föreningsadministratör

Brämhults IK
Kyrkvägen 1
507 31 Brämhult
Mobil: 0707-24 17 25
E-post: bramhult@telia.com
www.bramhultsik.se

Från: Borås Atletklubb <borasak@gmail.com>
Skickat: den 18 september 2019 09:23
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se>
Ämne: Re: Förlängd remisstid av Nya bidragsregler

Hej.
Vi har gått igenom förslagen på de nya reglerna och tycker att de ser rättvisa ut.
Borås Atletklubb säger härmed ja till de nya bidragsreglerna.
Med vänlig hälsning Styrelsen för Borås Atletklubb
Mvh
Borås Atletklubb
www.borasatletklubb.se
borasak@gmail.com

Från: Mira Kumanov <kumanovmira@yahoo.com>
Skickat: den 1 september 2019 11:38
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se>
Ämne: Sv: Förlängd remisstid av Nya bidragsregler

Hej! Vi har inga invändningar mot nya bidragsregler.
Mvh
Jugo-klubben Borås
Mira Miljkovic
Ordförande
Skickat från Yahoo Mail på Android
På ons, aug. 2019 klockan 15:48, boras@ibgo.se
<boras@ibgo.se> skrev:
Remisstiden för att tycka till om de nya bidragsreglerna är förlängd till den 25/9. Har du
synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss på Föreningsstöd och bokning.
Vill du läsa de nya bidragsreglerna hittar du dem här;
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag.4.461763c21582ce0434bb2b4.h
tml

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Carina Lindberg <carina.lindberg@ikymer.se>
den 18 september 2019 17:53
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
diarienummer FOFN 2019-00091 IK Ymer

Hej!
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, remissförslag.
IK Ymers synpunkter:
Vi föreslår att bidrag skall utgå för pensionärer till en idrottsförening, på samma villkor som i en
pensionärsförening.
Vi skulle vilja veta vad driftsbidraget för en beachvolleybollplan är.
Vi tycker också att lokalbidraget för egenägda fastigheter är för lågt.
Med vänliga hälsningar
Carina Lindberg
IK Ymer
Ymergården, Jutabo
507 90 Brämhult
Tel 033-248924, mobil 070-322 70 80
ik.ymer@telia.com
www.ikymer.se

DE SJU HÄRADERNAS
KULTURHISTORISKA
FÖRENING

Remissvar
2019 09 23

Fritids- och folkhälsonämnden
Remissvar avseende Nya bidragsregler, dnr FOFN 2019-00091
Remissinstans: Föreningar och organisationer i Borås Stad
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf
De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings styrelse är inte direkt berörd av föreliggande
bidragsregler i nuläget men har ändå valt att svara på remissen då vi, enligt information från
Kulturförvaltningen, kan komma att beröras i en snar framtid.
Vi väljer att varken bifalla eller avstyrka förslaget med förklaringen att vår förening endast i en av de
föreslagna kategorierna kan vara berättigad till bidrag.

Särskilt yttrande
Förslaget till nya bidragsregler skiljer sig i många delar från de regler som Kulturnämnden har
avseende bidrag. Då vår förening är en kulturhistorisk förening med huvudsyfte att samla,
dokumentera, bevara och förmedla kunskap om Sjuhäradsbygdens kulturarv med fokus på textil
faller vi utanför de största delarna av föreslagna bidragsregler.
D7kf har medlemmar från hela landet, dock främst inom Sjuhäradsbygden men boråsaren är inte i
majoritet. Det innebär att vi redan under grundläggande krav faller utanför ramen för
bidragsberättigade.
D7kf ingår inte i målgrupperna för ”stöd för föreningens existens och organisation”
D7kf har inte 15 medlemmar mellan 7-25 år vilket är krav för ”stöd till barn och
ungdomsverksamhet”.
D7kf äger stora delar av Borås Museums lokaler och anläggningar men har enligt avtal med Borås
Stad avseende verksamhets- och underhållsansvar överlåtit ansvaret till staden. Inom avtalet har
föreningen full gratis nyttjanderätt av befintliga utrymmen. Föreningen har dock vid flera tillfällen
försökt få bidrag från olika bidragsgivare för renovering i syfte att kunna utnyttja lokaler för utökad
föreningsverksamhet då renoveringsbehovet gått utöver Borås Museums verksamhetsbehov och
skulle se positivt på en möjlighet att söka ett sådant bidrag även från staden.
D7kfs huvudsyfte faller utanför ramen för ”stöd till lika rättigheter och möjligheter” men självklart
arrangerar vi aktiviteter för allmänheten som även vänder sig till här identifierade innevånare.
Kategorin ”Riktade insatser” stämmer väl med redan befintlig bidragskultur inom Kulturnämnden
där en del är ett årsbidrag och en del avser tidsbegränsade projekt eller arrangemang.
Adress
Borås Museum
Borås Stad
501 80 Borås
tfn 033 – 35 85 80

Ordförande
Adjungerad kassör
Iréne Arvidsson
Anna-Karin Ryberg
Utmarksbacken 60
507 60 Borås
tfn 0708-164274
a.irene.arvidsson@gmail.com

Organisationsnr
864500-1838
Bankgironr
197–6992

Webbadress
www.d7kf.se
E-post
info@d7kf.se

DE SJU HÄRADERNAS
KULTURHISTORISKA
FÖRENING

Remissvar
2019 09 23

Övriga synpunkter
För att anpassa Kulturnämndens befintliga bidragsrutiner skulle förslaget till nya bidragsregler kunna
utökas med ett årsbidrag baserat på en kontinuerlig verksamhet som möter Kulturnämndens
ansvarsområde med namnet Kulturbidrag. En sådan kategori skulle av naturliga själ få en ny
målgrupp som också kan återfinnas i övriga relevanta kategorier. Den skulle också innefatta
underrubriker i likhet med nu föreslagna kategorier. Exempel på sådana underrubriker kan vara:
•
•
•

Produktion av litteratur
Kontinuerligt återkommande arrangemang (kan medfinansieras med avgift)
Tidsbegränsat projekt/arrangemang (som inte platsar under kategorin Riktade
insatser)

För De Sju Häradernas kulturhistoriska förening
Iréne Arvidsson
ordförande

Adress
Borås Museum
Borås Stad
501 80 Borås
tfn 033 – 35 85 80

Ordförande
Adjungerad kassör
Iréne Arvidsson
Anna-Karin Ryberg
Utmarksbacken 60
507 60 Borås
tfn 0708-164274
a.irene.arvidsson@gmail.com

Organisationsnr
864500-1838
Bankgironr
197–6992

Webbadress
www.d7kf.se
E-post
info@d7kf.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

i.leandersson@telia.com
den 23 september 2019 13:52
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
FOFN 2019-00091 SPF Seniorerna Bredared

Hej. Vi har läst igenom remissen och begrundat den. Inget att erinra. Mvh SPF Seniorerna
Bredared genom Ingegerd Leandersson kassör.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mattias Andreasson <mademattias@gmail.com>
den 24 september 2019 12:38
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
FOFN 2019-00091 equmenia brämhult

Remiss till FOFN 2019-00091
Vi tycker förändringen av att man måste utnyttja hyrda lokaler minst 10 timmar per vecka drabbar små
föreningar så som vår. I vårt fall har vi svårt att nyttja andra lokaler då vi har mycket utrustning så som
tält, patrullutrustning mm. För oss som en liten förening är lokalbidraget en viktig del.
Ett förslag kan vara att höja grundbidraget för att kompensera bortfallet av lokalbidraget för små
föreningar eftersom verksamhetsstödet kräver många aktiviteter för att bli aktuellt.
Om vi har räknat rätt så kommer vi att tappa lite mer än 1/3-del av vårt bidrag så det kommer att bli
kännbart som ni förstår.
Mattias Andreasson
equmenia brämhult
0705-32 59 38

YTTRANDE 2019-08-20 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2
Borås Stad Fritids-och folkhälsonämnden

Betänkandet Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden
Som ideell förening ser vi att för oss är det omöjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka detta förslag.
Däremot hoppas vi att nämnden är intresserade av att lyssna till vår ståndpunkt.
Kommunalt stöd till Odenslunds 4H har sedan 2013 legat som ett riktat bidrag på grund av
verksamhetens omfattning. Stödet bör även i fortsättningen prövas av Fritids- och folkhälsonämnden.
Skälen för detta är följande.

Odenslunds 4H är en öppen stadslantgård belägen i bostadsområdet Hässleholmen i Borås. På
gården finns hästar, får, getter, höns, kaniner och katter. Förutsättningar för djurhållning regleras
av riktlinjer och krav från Jordbruksverket och Länsstyrelsen.
Gården är öppen för allmänheten dagligen 8-17 och utgör ett uppskattat utflyktsmål för familjer
från området och även från andra delar av Borås.
Verksamheten på Odenslunds 4H finns tillgänglig för förskola och skola likväl som för enskilda
barn som tycker om att vistas på gården efter skoltid. Vi välkomnar även andra studiebesök som
exempelvis äldreboenden och vuxenutbildning.
Gården tillhandahåller platser för arbetsplatsförlagd utbildning, APL, åt såväl Strömma
naturbruksgymnasium, Svenljunga naturbruk som Realgymnasiet. Den erbjuder även en trygg
plats för människor som är i behov av arbetsträning, har att avtjäna samhällstjänst samt står till
förfogande för övriga behov som det offentliga samhället kan ha.
Inget av ovanstående förutsätter ett medlemskap i föreningen.
Genom en bred föreningsverksamhet i 4H och ungdomsorganisationen Ung 4H ges möjlighet till
ett rikt utbud och meningsfull fritid för barn och unga i Hässleholmen och övriga delar av Borås.
4H är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation med fokus på att alla barn och
ungdomar ska ha möjlighet till att utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande
människor med respekt för omvärlden.
Medlemskap är möjligt även om man är under 7 år eller över 25 år.
Vi ser 4H som en viktig bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som
en viktig aktör för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Syftet med hela vår
verksamhet är att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare där medvetenhet om
människans beroende av naturen, kretsloppet och hållbar utveckling i de mål som anges i Agenda
2030 är centrala.
Genom att barn, ungdomar och vuxna är engagerade i aktiviteter och arrangemang, till exempel
temadagar, djurskötarkurser och läger, skapas bryggor mellan generationer, kön, ursprung och
förutsättningar. Två för oss särskilt angelägna områden kan urskiljas i verksamheten, dels att
stimulera barn och ungdomar med funktionshinder till en meningsfull fritid som ridning och
föreningsdemokrati, dels att människor med helt skilda bakgrunder och förutsättningar möts och
förenas i ett gemensamt intresse.
Odenslunds 4H förstår Borås stads strävan att arbeta fram ett enhetligt och rättvist system.
Enhetligheten framgår tydligt men desto svårare är det att se rättvisan i det hela utan att också ta
hänsyn till föreningars verksamhet och förutsättningar. De stora föreningarna gynnas medan de
mindre får det betydligt svårare. De eventuellt negativa konsekvenser systemet kan komma att

medföra, till exempel i vem som räknas som medlem eller vad som räknas som en aktivitet
förutsätter vi att förslagsställarna tänkt på.
Om Odenslunds 4H skulle ingå i det tänkta bidragssystemet utanför det riktade bidraget ökar
risken för en sluten gård, exklusivt öppen för medlemmar. Det skulle innebära slutet för både
gårdens och föreningens verksamhet.
Styrelsen på Odenslunds 4H
genom Susanne Spiik

Bidragsutredningen från Borås Badminton

Borås Badminton har många medlemmar som bor i andra kommuner och pendlar in till Borås för att
träna.
Vi anser att när man gör en översyn av bidragsreglerna borde man även ändra så att det går att få
bidrag för medlemmar ej bosatta i kommunen.
Vi ifrågasätter hur det vid en översyn för att modernisera bidragen kan sänka aktivitetsstödet . Detta
kommer att göra att vi tappar runt 3000 per säsong.
(Och det är ju inte så att våra utgifter blir lägre.)
Vi har även synpunkter på att vid ansökan så tar det ett antal dygn innan man får svar detta i motsats
till RF där man får svar efter 5 minuter.
Riktade bidrag gynnar stora klubbar typ Elfsborg
Vi borde kunna få bidrag till tävlingar och inte bara om det är SM status.

Från: Marcus <marcus.c.larsson@hotmail.com>
Skickat: den 24 september 2019 21:35
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se>
Ämne: Remissvar

Med anledning av förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden
Vi i Equmenia Borgstena har synpunkter på villkoren för ”Stöd till hyrda lokaler” där en punkt
anger att ”Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan”. En mindre förening, som
vår, når omöjligt upp i aktiviteter av den omfattningen. Om vi inte hyr lokal på det sätt vi gör
idag, har vi inte någon möjlighet att bedriva vår verksamhet. Det eftersom utbudet av kommunala
lokaler att nyttja i stället, i Borgstena, är begränsat. Om det ändå skulle vara genomförbart att
utföra våra aktiviteter i någon av de kommunala lokaliteter som finns, var skulle vi i så fall
förvara all vår utrustning mellan aktiviteterna?
Då vi redan, på många områden, upplever att vi lever i periferin av Borås stad, känns det
beklagligt att se möjligheterna för vårt föreningsliv i Borgstena begränsas. Vi önskar en
utformning av framtida bidragsformer som hjälper oss i vår verksamhet i stället för att de
stjälper.
Marcus Larsson
Ordförande Equmenia Borgstena

Afasiföreningens svar på Borås stads bidragsförändringsförslag.
Vi beklagar stort att vår förening har fått allt mer minskade bidrag.
Det finns idag inga andra möjligheter för personer med afasi (= svårigheter med
kognition och kommunikation) att få komma i social kontakt med andra
människor än via Afasiföreningen.
De flesta personer med afasi behöver hemtjänst, många bor ensamma och de
flertalet kan inte prata så att andra förstår/ kan inte prata alls.
Eftersom Borås stad inte alls har någon logopedtjänst inrättad, så är
föreningens träningstillfällen var vecka för de flesta afasidrabbade personer i
Borås stad deras endafysiska och kommunikativa rehabiliteringsmöjlighet.
Sedan 2000 har Afasiföreningen erbjudit datorträning med specialprogrammet
Lexia för personer med kommunikationsproblem och anhöriga har kunnat
träffas i regelbundna grupper för att stötta varandra.
Afasiföreningen har haft många medlemmar. Med så kallad naturlig avgång
minskar tyvärr medlemsantalet betydligt och endast få tillkommer. Tidigare
kontaktvägar har av många organisationsförändringar brutits och få nya har
kunnat skapas
Då det ännu inte finns ett alternativ för denna grupp önskar vi således att det
funnes en speciell bidragsgrupp för denna grupp så länge de diskrimineras av
Borås stad.
Med hänvisning till
1)– FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (2009)
2)- Hälso- och sjukvårdslagen 2017, som betona ratt vårdens mål ska vara god
hälsa och vård på lika villkor (gäller även kommuner)
3)- Socialstyrelsens nya direktiv 2018 för Strokevård, där man fastslår att
personer med afasi ska erbjudas tidig, flerårig rehabilitering såväl fysisk som
kommunikativ.

Man betonar starkt betydelsen av aktiv och vägledande logopedträning. Vikten
av kommunikationspartner-träning fastslås också.
Som kommunikationspartner räknas alla, som är i direktkontakt med den
afasidrabbade.
Borås stad erbjuder ännu inte detta!
Borås stad arbetar starkt och positivt på att möta den demografiska
utvecklingen av äldre med hjälp av bland annat mötesplatser och frivilliga
insatser av olika slag i syfte att bevara äldres hälsa och livskvalitet så länge som
möjligt.
Afasiföreningen är ännu den enda möjligheten till kvalitativ social mötesplats
för denna grupp av funktionsnedsättning.
Borås stad får inte fortsätta att diskriminera gruppen ”personer med afasi”!
Vad för slags bidrag går det att få för att orka fortsätta som draghjälp för något
som Borås stad snarast borde ta ett kompetent ansvar för???
Dessa personer tar sig ytterst sällan ut till mötesplatser på grund av
omgivningens okunskap om hur man bemöter personer med afasi. De flesta
utan afasi klarar inte av att alls ta kontakt med dem utan blir arga eller undviker
dem helt.
Okunskap om afasi är tyvärr oerhört stor.

Afasiföreningen har försökt att samverka med Borås stads IOP om utbildning till
framför allt hemtjänstpersonal och distriktssköterskor, men tyvärr inte nått
fram.
Utan goda bidragsmöjligheter klarar Afasiföreningen inte att marknadsföra
bemötandet av en sådan ensam och diskriminerad persongrupp i Borås stad.
Ge oss en rimlig chans till medverkan för positiv bättring!
2019 09 20
Styrelsen för Afasiföreningen
Monika Golcher/ sekreterare

Från: Mikael Petersson <mikael.petersson@boras.se>
Skickat: den 25 september 2019 09:39
Till: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se>; Hans Andersson <hans.andersson@boras.se>
Ämne: Nya bidragsregler
Hej på er,
Mikael, vi pratade ju lite om de nya bidragsreglerna häromveckan och om vi (tänker då cks)
eventuellt hade några synpunkter på de nya reglerna. Hittar det inte i diariet så jag vet inte riktigt
vart det ska skickas, till er?
Egentligen är det inga stora saker, vad vi kan bedöma så är reglerna väldigt bra och tydliga.
Det som vi från vårt håll funderar på är eventuellt ett utdrag ur brottsregistret för personer som
arbetar med barn och unga. Jag förstår att frågan varit uppe tidigare (och kanske fortfarande är
uppe?). Precis som vi pratade om så är detta något som kan vara svårt att följa upp, dvs. om
föreningarna verkligen har begärt utdrag från aktuella personer. Skulle man införa ett sådant
krav så skulle man kanske få ta en förenings uppgift för god om att de begärt utdrag från
aktuella personer. Man kanske i stället skulle rekommendera föreningar att begära ett utdrag,
många föreningar kanske redan gör det idag? Frågan om registerutdrag kanske kan vara med i
de fortsatta diskussionerna om bidragsreglerna.
Vi pratade ju även lite uppföljningskontroller, både generellt men även vid bidrag för
anläggsningsstöd och lån. Som du förklarade Mikael så gör ni ett väldigt bra jobb där och det
finns inte så mycket att tillägga. Eventuellt en fördjupad kontroll av säg 4-5 föreningar varje år
där man tittar lite djupare på fakturor, medlemsregister eller andra relevanta delar. Ett tips där
var även Borås Stads funktion ”Grönt ljus” på intranätet, en förenklad kreditkontroll av företag
som ni ser fakturor ifrån. Detta för att säkerställa att föreningarna använder sig av seriösa
företagare. En tanke.
Hälsningar
Mikael Petersson
Utredare
CKS – Centrum för Kunskap och Säkerhet
Borås Stad, Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Telefon: 0768 – 88 77 39
boras.se

Några punkter till remissvar 190924 från Föreningsrådet Borås
Förändringen av bidragsberättigade åldrar 7–25 år bra, sexåringar ska leka samtidigt
som ungdomar idag studerar till de är 25–30.
Tveksamt att bidragen bara omfattar människor som bor (är mantalsskrivna ?)i Borås
Stad. Det är så pass flexibelt idag, till exempel är ungdomar från andra orter eller
kommuner aktiva i våra föreningar. Hur ska man göra med fotbollsspelare eller de
som pluggar på Högskolan? Regeln om bostadsort har tillkommit sedan
registreringarna börjat göras elektroniskt. Tidigare kontrollerades inte detta.
Att ta bort bidrag till läxläsning är bra.
Varför sänks grundbidraget för barn- och ungdomsverksamhet? De flesta
föreningarna kommer att förlora på det. Finns annat som kompenserar detta ?
Att aktivitetsstödet sänks innebär en försämring. Överhuvud taget har ju de flesta
ersättningar sänkts.
De ändrade reglerna för grupperna är att det räcker med tre deltagare. Då kan vi
ordna fler grupper med ledarledda aktiviteter. Föräldrar ställer upp som ledare för
yngre barn. Den nya regeln inbjuder till fusk. Ett fotbollslag kan plötsligt bli tre olika
grupper.
Riktade bidrag och riktade insatser ökar förvaltningens kontroll. Särskild anledning ?
Stödet till lika rättigheter och möjligheter utgår vi från ska gå till sociala föreningar?
Vilka utgör sociala föreningar ?
Varför är det så komplicerat att skicka en bidragsansökan till Borås Stad, medan det
är betydligt enklare att skicka till t.ex RF? Finns något att sätt att förenkla ?
Det saknas förslag om att utjämna skillnaderna mellan föreningar på Träffpunkten
som betalar och de som är där gratis.
Kommunens lokaler ska användas minst 10 tim./vecka. Det är ganska mycket, till
exempel tre timmar tre ggr per vecka. Missgynnar t.ex scouterna som oftast är
utomhus.
Eget arbete värderas till 100 kr/timme. Det är lågt och det borde värderas till minst
150 kr.
Bidrag till de idéburnas gemensamma organisering handlar om Föreningsrådet och
Funktionsrätt. Det är en sak.
Det andra är ett bidrag till föreningar som kan tänka sig göra en IOP med Borås Stad
och har kostnader för sitt förarbete.
Hur är det tänkt med idrottsskolan? Föreningar får hyra lokal, men ibland kommer
inte idrottsskolan. Ändå står föreningen där med kostnaden för hyra. Hur löser man
detta ?
Föreningsrådet Borås
Tage Carlsson
ordförande

Kommentarer och synpunkter från Simklubben 1970
(SK70) på förslaget om nya bidragsregler från 2020-0101.
Simklubben 1970 har tagit del av förslaget till nya bidragsregler och vill framföra nedan åsikter till er
inför höstens beslut. Vi ser i det nya förslaget en trend åt fel håll gällande simklubbar i Borås.

Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås
ändras från 6-20 år till 7-25 år.
Våra kommentarer och synpunkter: Mycket dålig förändring för oss simklubbar!
Aktivitetsbidragen baseras idag på antal aktiviteter för medlemmar mellan 6-20 år som med ert nya
förslag skulle bli 7-25 år. Ni skriver själva ”(…)Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra på
sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen
ålder.(…)” Ni vill med det ändrade åldersspannet få fler personer att bli aktiva men då tänker ni inte
på att vattenvana och simkunnighet är viktigt att lära sig i låg ålder. Att lära sig simma och få
vattenvana sent i livet är negativt och både farligare och svårare. Vattenvana och simkunnighet
behöver byggas upp redan från tidig ålder därför har vi aktiviter även för barn under er lägsta
åldersgräns. Vår simklubb bedriver ingen ”elitsatsning” för barn i låga åldrar utan vill främja
vattenvana och simkunnighet. Vi ser gärna att åldern sänks istället för höjs, gärna till och med tillbaka
till åren 1996-2013 då den låg på 4-20 år men åtminstone kvar på 6 år.
Våra medlemmar i siffror just nu under HT2019:
 SK70 har i skrivande stund 729st medlemmar.
 Av dessa 729 st är 294 st 6 år och yngre varav 118 st är 6 år (födda 2013).
 Av dessa 729 st är 393 st 7 år och yngre varav 99st är 7 år (födda 2012).
 Av dessa 729 st är 7 st mellan 21-25 år (födda 1998-1994). Om man jämför dessa 7 st med de
118 st som är 6 år så ser man hur stort vårt tapp av bidragsberättigade medlemmar kommer
bli. Dessutom är endast 2st av dessa som är aktiva simmare och de andra 5 st är ledare i
verksamheten.
 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999)
 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994)
 Vid en ändring från 6-20 år till 7-25 år skulle SK70s tapp av bidragsberättigade medlemmar
HT2019 bli 111st bidragsberättigade medlemmar.
Inom simning och säkert många andra idrotter blir det ett tapp av medlemmar efter gymnasiet pga
studier, karriär och familj. Men vi ser ändå en positiv trend att komma tillbaka till simning vid högre
ålder så vi har 40 st medlemmar som är 26-58 år.
"Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under åren 1996-2013 4-20 år.
2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således blev den nya åldern 6-20 år som är den
nuvarande bidragsberättigade åldern. I det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för
bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att
underlätta för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till största
delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med organiserad verksamhet och
samtidigt ge incitament för att påverka till ett längre idrottande, därav den högre åldern 25 år."

Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska
föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss.

Föreslagen förändring: Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla
föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och
etniska föreningar 50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100
kr/medlem).
Våra kommentarer och synpunkter: Att Grundbidraget sänks från 150kr/medlem till 100kr/medlem
är självklart negativt för oss. Vi önskar att det ligger kvar på 150kr. Det kommer slå hårt mot oss om
minimiåldern ändras från 6 år till 7 år iom att vi då förlorar 111 st bidragsberättigade medlemmar
(111 st * 100kr = 11’100 kr).
Vi vet ju att Grundbidraget baseras på annat än bara bidragsberättigad medlem (fördelning av kön
inom styrelsen och medlemsavgifter) och vårt ligger på 53’400 kr för 2019 enligt ibgo.se.. Men
beräknat på om alla medlemmar i SK70 i rätt ålder är bidragsberättigade skulle vårt tapp se ut som
nedan.
 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999)
Med Grundbidrag på 150 kr = 75’600 kr
Med Grundbidrag på 100 kr = 50’400 kr
Vi skulle förlora ca 25’200 kr varje år på det nya förslaget.
 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994)
Med Grundbidrag på 150 kr = 58’950 kr
Med Grundbidrag på 100 kr = 39’300 kr
Vi skulle förlora ca 19’650 kr varje år på det nya förslaget.
 Vid en ändring av både ålder (till 7-25 år) och sänkning av Grundbidraget (till 100 kr/
bidragsberättigad medlem) skulle SK70 förlora ca 36’300 kr per år. Vid en ändring av endast
Grundbidraget (till 100 kr/ bidragsberättigad medlem) men ej ålder (kvar på 6-20 år) skulle vi
förlora ca 25’200 kr.
"Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar. Förening får bidrag för
varje bidragsgrundande medlem och baseras på det senaste verksamhetsåret som ska omfatta minst
sex månader. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för närvarande 6-20 år. Det innebär
att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar inom detta intervall (gäller för
ungdomsföreningar). Bidraget kan sökas tidigast efter inskickade årliga handlingar."

Föreslagen förändring: Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar
ändras från fem till tre.
Våra kommentarer och synpunkter: Ok ändring. Kan vara bra vid perioder med hög sjukfrånvaro tex
vissa vintermånader. Vi har många yngre medlemmar och barn i förskoleålder har högre sjukfrånvaro
än äldre barn.

Föreslagen förändring: Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50
kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.
Våra kommentarer och synpunkter: Vi vet inte var vi hittar uppgifter för att jämföra hur detta slår
mot oss men generellt kan det inte vara bra för oss med en sänkning av bidrag ej heller
Aktivitetsstödet.

Föreslagen förändring: Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8
från dagens 15/2 respektive 15/8.
Våra kommentarer och synpunkter: Bra att den blir samma som för LOK-stöd. Underlättar vårt
arbete.

Föreslagen förändring: Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss.

Föreslagen förändring: Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i
bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).
Våra kommentarer och synpunkter: Inga då vi hyr vår kanslilokal och nyttjad yta i
simhallar/idrottshallar.

Föreslagen förändring: Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2.
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar
850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och
några pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 %
bidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se
nedan).
Våra kommentarer och synpunkter:
Lokalbidraget baseras ju på vår kanslilokals storlek och kostnader (hyra och el). Jag förstår inte
tabellerna helt men vi slår "taket" snabbt då vi har över 451st medlemmar (Tabell 1) och över 2000st
aktiviteter (tex VT2019 4646st aktiviteter) Se era bifogade tabeller, Tabell 1+2.
Vi fick i år ett Lokalbidrag på 29’200 kr för våra 73 kvm (73*400=29’200) och bör då få ett Lokalbidrag
på 43’800 kr (73*600=43’800) nästa år om denna förändring går igenom. Den ändring gynnar oss i så
fall med 14’600 kr per år men det är långt ifrån vad vi förlorar på en ändring av ålder och
Grundbidrag.

"Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar till Stadsdelar och nu
senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av den senare organisationen. Vid den senaste
omorganisationen 2017 följde således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 2019 till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Under denna period har Träffpunkt Simonsland, med införandet av
lokalbidrag till pensionärsföreningar i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser
väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin lokal och det har sin naturliga förklaring i att
stadens organisation har förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av
förening samt lokalens läge."

Föreslagen förändring: De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000
kr + 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Vår kanslilokal räknas ej som samlingslokal.

Föreslagen förändring: Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10
timmar/vecka.
Våra kommentarer och synpunkter: Ok förslag.

Föreslagen förändring: Eget arbete värderas till 100 kr/tim.vid ansökan om anläggningsbidrag eller
anläggningslån.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss.

Föreslagen förändring: Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se
nedan).
Våra kommentarer och synpunkter: Om vi skall gå efter förslaget på 7-25 år hamnar vi på Nivå 13
och för 6-20 år på Nivå 14, men för aktiviter slår vi i ”taket” på Nivå 15 med 4646 aktiviter (enligt våra
uppgifter från senaste Verksamhetsbidraget på ibgo.se) om jag förstår uppgifterna rätt.

Från ibgo.se:

Vi hittar dock ingestans uppgifter om vilken nivå man hamnar på om det diffar mellan antal
medlemmar och antal aktiviteter.

Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag
Våra kommentarer och synpunkter: Inga.

Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering
Våra kommentarer och synpunkter: Inga.

Föreslagen förändring: Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Idrottsskola är svårt att hålla för simträning då
kunskapsnivåerna är så olika och vi redan har mycket begränsad tid och yta i simhallen för våra
träningsgrupper.

Föreslagen förändring: Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga.

Föreslagen förändring: Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5
000 kr.
Våra kommentarer och synpunkter: Inga.

Vår verksamhet bygger på att lära barn simma och om de önskar fortsätta med simning som en
tränings- och tävlingsform (från 9-12 år). Våra tävlingsgrupper för ungdomar har just nu 84 st
simmare mellan 9-21 år jämfört med vår simskola som har 629 st simmare mellan 3-12 år. Många av
våra medlemmar slutar i vår verksamhet när de lärt sig simma, vi har en dipp vid 8-9-årsåldern. Om
förslaget om höjt åldersspann går igenom önskar vi se ett undantag för simklubbar som bedriver
simskola iom att vattenvana och simkunnighet är livsviktigt. Deltagare i vår simskola är unga och skall
vara unga. Om barn inte börjar i simskola fören vid 7 år kommer vi ha en stor grupp i samhället som
riskerar att drunkna. Vi önskar ha kvar gränsen vid 6 år eller sänka ytterligare till 4 eller 5 år.
Tack för att ni tagit del av våra kommentarer och synpunkter på förslaget om nya bidragsreglerna.
Med Vänliga Hälsingar
Simklubben 1970 genom kanslist Elin Johannesson

Nya bidragsregler för Fritid- och folkhälsonämnden
Remiss från Liberalerna i Borås
Vid Fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 21 juni 2017 beslutade man om att
genomföra den översyn av Borås Stads bidragsregler som initierades av Ronny Svensson (L)
och Cecilia Andersson (C). Nämnden beslutade att inrätta en politisk styrgrupp för arbetet
med uppdraget. Förvaltningen och presidiet nedgraderade dock denna till en referensgrupp
utan beslut i nämnden.
§ 73 2017/FF0125 805 Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har av Fritids- och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över nuvarande
föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med deltagande
från respektive parti i nämnden.
Beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse en person från varje politiskt parti till att ingå i
styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag”. Partierna
rapporterar sina representanter vid nämndsammanträdet i augusti.

Liberalerna Borås tycker att det är olyckligt att nedgraderingen gjordes. Förvaltningen har
drivit arbetet helt på egen hand med begränsat intresse från de politiska partierna.
Referensgruppen har kallats till ett fåtal uppdateringsmöten där förvaltningen har
presenterat delar av förslaget och inbjudit till diskussion. Förvaltningen har inte beaktat
synpunkter om att t.ex. titta på andra kommuners utformning av bidragsregler – bl.a.
jämställdhetsarbetet som görs i Malmö Stad.
Fritid- och folkhälsonämnden har nu skickat ut ett förslag på remiss gällande förändring av
kommunens bidragsregler. Svaren skulle ha varit inne senast den 31 augusti men svarstiden
förlängdes till den 25 september. Nämnden kommer fatta beslut den 14 oktober.

Synpunkter
Fritid- och folkhälsonämndens huvuduppgifter, enligt nämndens reglemente, är att ansvara
för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i
kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för
motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utifrån dessa mål ska nämnden bl.a. arbeta med
att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och
god hälsa.

För Liberalerna Borås är det av oerhörd vikt att skattepengar i så stor utsträckning som
möjligt går till föreningar som arbetar aktivt med att ha jämställd verksamhet, som har en
god föreningsdemokrati och som arbetar med att erbjuda aktiviteter som medborgare av
olika åldrar efterfrågar.
Borås Stad, en kommun med 112 000 invånare, har inte något damlag i någon sport på
elitnivå och kommunen hamnar sist av 25 liknande kommuner i Sverige (enligt en
sammanställning av Borås Tidning 2015) när det kommer till damidrott. Vi anser att
kommunen behöver uppmuntra idrottsföreningar och andra föreningar att arbeta aktivt
med att inkludera alla kön i sin verksamhet – det bör vara självklart att skattepengar enbart
går till föreningar som inte är könsdiskriminerande.
I förslaget skrivs det om värdegrunden för Borås Stads bidragsregler och det är en bra text.
Liberalerna Borås saknar dock mål, styrmedel och belöning/bestraffning för de som inte
arbetar enligt värdegrunden. ”Vi ser föreningar som viktiga bärare av demokratiutveckling,
som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en
jämlik folkhälsa i Borås.” Så skrivs det under rubriken om värdegrund. Mot bakgrund av det
anser vi att man kontinuerligt behöver kontrollera att föreningar som mottar skattemedel
varken befäster könsroller eller bedriver verksamhet som på ett eller annat sätt går emot
den demokratiska ordningen vi alla lever efter.
Sedan vill vi nämna att vi tycker att det är orimligt att man får ett bidrag baserat på antalet
medlemmar man har. Det kan finnas föreningar med tusentals medlemmar som har
verksamhet som endast når ett fåtal (att man har många inaktiva medlemmar) och det kan
finnas föreningar med ett fåtal medlemmar men som ändå når en stor mängd personer. Vi
menar att det ända rimliga är att basera bidragen på de aktiviteter som föreningarna
genomför. Man får helt enkelt granska verksamheten som föreningarna bedriver.
Slutligen vill vi nämna att det finns en del bidrag som är upp till bedömning av nämnd och
förvaltning. Dessa verksamheter är ofta positiva och viktiga, men Liberalerna anser att det är
viktigt att förvaltningen (och nämnden) är tydliga med krav på verksamheten. Ansökningarna
måste vara tydliga och transparenta. Verksamheten måste kunna utvärderas så långt det går
utifrån objektiva kriterier. Resurser får inte försvinna ut till verksamheter som är
ogenomtänkta eller dåligt utförda. Detta måste tydligt anges i bestämmelserna för dessa
bidrag och rutiner måste utarbetas.
Det är därför viktigt att i framtiden – gärna redan ett år efter införandet av de nya reglerna –
utvärdera de nya bidragsreglerna så att man kan säkerställa att kommunens resurser inte går

till föreningar som vi inte anser bör vara bidragsberättigade, t.ex. sådana som
könsdiskriminerar.
Liberalernas kommunfullmäktigegrupp genom
Anna Svalander
Kommunalråd

Remissvar Kristdemokraterna
Remissvar: Förslag till utformning av framtida bidragsnormer för Fritids- och folkhälsonämnden
Inledningsvis välkomnar vi arbetet med att skapa nya bidragsregler som har utgångspunkt i skapa
likvärdighet och tydlighet.
Våra synpunkter:
Vi motsätter oss att åldersgränsen för ungdomsföreningar ändras från nuvarande 6-20 år till 7-25 år.
Vi menar att det är en orimlig prioritering att en så stor åldersgrupp vuxna, som de mellan 21 och 25
år, blir bidragsberättigade på bekostnad av 6-åringars deltagande i fritidsaktiviteter. Det skulle
framförallt ha en negativ effekt på föreningar som håller på med simning och gymnastik, då de har
många deltagare i denna ålder. Det är av stor vikt att ha hög ambition och stimulera till simkunnighet
i unga år. Vår inställning är att fokus för kommunens stöd bör ligga på barn och unga och inte
förskjutas till vuxna.
Den nuvarande skrivningen ”Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)” bör stå kvar och
inte ändras till ” religiös verksamhet, religiösa studier eller liknande”. Den hittillsvarande
formuleringen har fungerat medan den föreslagna formuleringen är svårtolkad. Om avsikten inte är
att genomföra en förändring vid bedömningen av de aktiviteter som kan vara aktuella behöver inte
den hittillsvarande skrivningen förändras. ”Laga inte det som inte är trasigt”.
Grundbidraget bör bestå av en fast och en rörlig del. Inte enbart en rörlig del. Den rörliga delen per
medlem blir då lägre så att totalsumman inte påverkas. Detta skulle gynna mindre föreningar vilket vi
menar är angeläget.
Ett sökbart bidrag för utbildning av ledare borde införas som en ny kategori. För många föreningar är
den största utmaningen att rekrytera ledare.
Driftbidrag till idrotts och friluftsanläggningar har fokus på idrott och bör kompletteras med
anläggningar för exempelvis scoutverksamhet såsom vindskydd som möjliggör övernattning i
naturen.
Driftbidrag till egna lokaler krävs 10 timmar användande per vecka. Vi anser att skrivningen i
avsnittet är för diffus. Krävs det minst 10 timmar varje av årets 52 veckor? Antal aktiviteter per år är
ett bättre mått. Många mindre föreningar kommer inte upp i 10 timmar per vecka trots att man har 4
grupper per vecka á 2 timmar.
Vi anser att arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet är ett prioriterat område. Därför anser
vi att föreningar som har lokaler där verksamheten bidrar till äldres sociala inkludering, bör få ett
ytterligare tillägg för klara av sina hyror.
Vi emotser ett justerat förslag till bidragsregler där hänsyn har tagits till våra synpunkter. För oss är
det av stor vikt att dessa synpunkter beaktas. Att synpunkten om oförändrat åldersintervall
tillgodoses ser vi som en förutsättning för att vi ska kunna stödja ett sammantaget förslag om nya
bidragsregler.
För Kristdemokraterna
Magnus Sjödahl

Remissvar
Moderata Samlingspartiet
2019-09-25

Remissvar – Bestämmelser för nya bidragsregler från Moderata Samlingspartiet i Borås
Moderaterna i Borås välkomnar inledningsvis ambitionen med det liggande förslaget till nya
bestämmelser för föreningsbidrag – att de ska vara likvärdiga, tydliga och lättbegripliga.
Vi har dock ett antal synpunkter vi önskar lämna:
Moderaterna motsätter sig att åldersgränsen för ungdomsföreningar ändras från nuvarande 6-20 år
till 7-25 år. Det är inte rimligt att en så stor åldersgrupp vuxna som de mellan 21 och 25 år ska vara
bidragsberättigad. Moderaternas inställning är att människor, särskilt vuxna, i så stor utsträckning
som möjligt ska ges såväl frihet som ansvar över sina egna liv - och med det möjlighet att stå på egna
ben och växa av egen kraft. Att i allt för hög utsträckning premiera vuxna som valt att spendera sin
fritid som föreningsaktiva, på bekostnad av de som valt att ägna fritiden åt annat, strider mot tanken
vår tanke om den individuella friheten, liksom principen om att invånare av kommunen ska ges
likvärdig service, oavsett livsval.
Moderaterna anser att det offentliga framförallt ska prioritera att ge barn likvärdiga chanser till
idrott, fritid och rörelse. Det anser vi är överordnat ökade bidrag till vuxna. Därför är det bekymrande
att liggande förslag innebär att inte heller 6-åringars deltagande längre ska ge särskilt bidrag. De lägre
bidragen till de yngre barnens idrottande drabbar framförallt simning och gymnastik, som har många
deltagare i denna ålder. Det är särskilt bekymrande med tanke på hur viktigt det är att stimulera
simkunnighet i unga år. Därför anser vi också att vore mer önskvärt med en justering för att täcka
yngre barn, t.ex. från 5 år och uppåt, snarare än att ökade bidrag till vuxna ges.
Den nuvarande skrivningen ”Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)” bör stå kvar och
inte ändras till ”religiös verksamhet, religiösa studier eller liknande”. Den hittillsvarande
formuleringen har fungerat medan den föreslagna är svårtolkad. Om avsikten inte är att genomföra
en förändring vid bedömningen av de aktiviteter som kan vara aktuella erfordras inte någon
förändrad skrivning. ”Laga inte det som inte är trasigt”.
Grundbidraget bör bestå av en fast och en rörlig del, inte enbart av en rörlig. Den rörliga delen per
medlem blir då lägre så att totalsumman inte påverkas.
Under grundläggande krav punkt 2 anser vi att det bör tilläggas att föreningarna ska delta i de
dialogmöten med kommunen som de kallas till. Det skulle till exempel underlätta för kommunen att
stävja missbruk av föreningsbidrag och motverka förekomst av föreningar som exempelvis
underblåser hedersförtryck eller annat som inte har i vår kommun att göra.
Ett sökbart bidrag för utbildning av ledare borde införas som en ny kategori. Hos många föreningar är
den största utmaningen att rekrytera ledare.
Driftbidrag till idrotts och friluftsanläggningar har fokus på idrott och bör kompletteras med
anläggningar för exempelvis scoutverksamhet såsom vindskydd som möjliggör övernattning i
naturen.

Remissvar
Moderata Samlingspartiet
2019-09-25
Skrivningen om att det för driftsbidrag till egna lokaler krävs 10 timmar användande per vecka
framstår som aningen oklar. Är det minst 10 timmar varje av årets 52 veckor? Antal aktiviteter per år
är ett uppfattar vi vara ett bättre mått. Många mindre föreningar kommer inte upp i 10 timmar per
vecka trots att man har 4 grupper per vecka á 2 timmar.
Vi anser att arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet är ett prioriterat område. Därför anser
vi även att föreningar som har lokaler där verksamheten bidrar till äldres sociala inkludering, bör få
ett ytterligare tillägg för klara av sina lokalhyror. I första hand anser vi dock att det bör genomföras
en lokalöversyn, som syftar till att de lokalresurser som finns ska användas så effektivt som möjligt.
Till exempel vore det önskvärt att Borås Stad prövar möjligheten att samförlägga olika träffpunkter
och mötesplatser innan det att ställning tas till andra, mer omfattande förändringar på området.
Vi emotser ett justerat förslag till bidragsregler där hänsyn har tagits till våra synpunkter. För oss är
det av stor vikt att dessa synpunkter beaktas och särskilt att synpunkten om oförändrat
åldersintervall för bidragsberättigande tillgodoses. I vilket fall ställer sig Moderaterna frågande kring
huruvida hela systemet bör förändras på en gång, eftersom det leder till att konsekvenserna av
besluten blir betydligt mer svårförutsedda. Vi föredrar snarare en ordning där enskilda parametrar
skruvas på en i taget. På så vis blir det enklare för ansvariga politiker liksom för medborgarna att
förstå och förutse konsekvenserna av de justeringar som föreslås och eventuellt genomförs.
Tas inga av synpunkter i beaktande, inklusive det om stegvis införande, är vi inte främmande för att
helt och hållet motsäga oss att en totalförändring av nuvarande bidragssystem genomförs.
Vid en förändring, oavsett i vilken form den sker, bör en utvärdering med avseende på dess
konsekvenser vara initierad inom 12 månader från dess att förändringen genomfördes.
För Moderata Samlingspartiet i Borås
Annette Carlson (M)
Hasse Ikävalko (M)

2019-09-24
Avs:
Dans o GF Borås Flugan
Royal Cheer & Dance

Till:
Borås Kommun
Fritids och Folkhälsonämnden

Yttrande kring de föreslagna bidragsregler som avses börja
gälla 2020-01-01
Vårt yttrande kring de föreslagna bidragsbestämmelserna rör sig i huvudsak kring två
föreslagna åldersgränser. Dels undre gränsen för deltagare och dels minimiåldern för tränare.

Åldersgränsen för bidragsberättigade deltagare föreslås vara 7-25 år.
Med anledning av att både vår förenings syfte och Borås Kommuns syfte är att forma goda
samhällsmedborgare att tidigt lära sig ett livslångt hälsoperspektiv, anser vi att det är för sent
att skola in deltagarna i gruppburen, hälsofrämjande föreningsverksamhet vid 7 års ålder.
Barn idag har redan slussats in i gruppverksamhet genom start i förskoleklass det år man
fyller sex år. Redan innan dess grupperas barnen i s.k. sistaårsverksamhet i
femårsverksamheten på förskolan där syfte är att ge barnen insikt i ansvarstagande. Ett
ansvarstagande som gäller både för den egna individen, gruppen och samhället.
Att man då inte ska få vara en bidragsberättigad deltagare i en hälsofrämjande
fritidsverksamhet i Borås Kommun är förkastligt.
Vi anser att verksamhet där barnen på ett lekfullt sätt får vara bidragsberättigade deltagare i en
organiserad, fostrande miljö med rörelseglädje och fysisk aktivitet bör vara vad Borås
Kommun stöttar.
I vår förening bedriver vi idrott med anslutning till Svenska Gymnastikförbundet och Svenska
Cheerleadingförbundet. På SvGF:s sida står bla. Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk
träning för de allra minsta. Vidare, där Bamsegympan beskrivs ytterligare står följande;
Bamsegympa
Bamsegympa vänder sig till barn i åldern 3-6 år. Det är första kontakten med gymnastiken
och här tränar vi de viktiga grundmotoriska färdigheterna tillsammans med Bamse och hans
vänner.

Adress: Pl 635, 518 42 Sjömarken
Hemsida: http://www.flugan.nu
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e-post: info@flugan.nu

Vi har sedan 2008, då detta koncept erbjöds via Sv GF, kunnat erbjuda Bamsegympa till barn
i Borås Kommun. Vi är certifierad Säker Förening och lever efter det, vilket innebär att vi har
mycket ledartätt på den här sortens verksamhet. Vi vill att både deltagare och föräldrar ska
känna sig trygga när barnen är i vår verksamhet. Utbildning och övriga omkostnader för
ledare, specifikt material för Bamsegympa samt lokalkostnader är saker som kräver ekonomi.
Vi vill att familjer från alla samhällsklasser ska ges samma möjligheter och kunna vara med i
vår förening, varför vi håller våra avgifter låga.
Med anledning av ovanstående anser vi att den nedre åldersgränsen för
bidragsberättigade deltagare ska vara 3 år. Definitivt för föreningar som är anslutna till
Svenska Gymnastikförbundet!

Åldersgränsen för bidragsberättigad ledare
Unga idag slits mellan olika fokus. Ofta attraheras de av digitala och sociala medier, vilket
innebär ett oroväckande frekvent stillasittande. Att unga väljer att avsluta sina egna
träningssatsningar kan bero på att de inte längre orkar. Om man då kan fånga upp dem genom
att erbjuda en möjlighet att vara ledare, hjälpledare eller assisterande ledare ges de en
möjlighet att återfå sitt intresse för rörelse. Det ger också föreningar möjlighet att lösa
ledarbristen när många föräldrar inte hinner hjälpa till i föreningslivet p.g.a. yrkeslivets
arbetsbelastning.
Genom SvGF ges en utbildning till unga ledare och föräldrar. Den heter Hjälpledarutbildning.
Den arrangeras av person som är godkänd av SvGF att genomföra kursen, alltså en erfaren
ledare som har sanktionerats av SvGF att vara utbildare. Minimiålder för att få delta på denna
kurs är 13år.
För att ge unga människor chansen att formas till en ansvarstagande och hälsofrämjande
individ inom Borås Kommun, anser vi därför att åldern för bidragsberättigade ledare ska
ges till ledare fr.o.m. det år de fyller 13 år. Definitivt för ledare som är verksamma inom
föreningar som är anslutna till Svenska Gymnastikförbundet!

Dessutom ska det vara möjligt för en ledare att vara bidragsberättigad för mer än ett tillfälle
per kväll, då det vissa kvällar ofta uppstår tränarbrist.

Med Vänlig Hälsning
DGBF Flugan styrelse
på uppdrag
Sofia Blom, sekreterare
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Remissvar avseende nya bidragsregler gällande
Fritids och folkhälsonämnden från och med år 2020,
diarienummer FOFN 2019-00091.
Vi tillstyrker förslaget utifrån dess helhet, men har några synpunkter på förslaget gällande nya
bidragsregler.
Det är angeläget att få till en ny modell gällande bidragsregler, dock är det viktigt att det finns en
bred förankring av dem så man inte sviker civilsamhället genom att justera dem på nytt inom en
snar framtid.
Viktigt att ett medlemskap i en förening/organisation bygger på en aktiv handling ifrån den
enskilde individen.
Vi förstår syftet med åldersspannet 7-25 år, men detta borde kanske justeras något
exempelvis till åldersspannet 7-21 år och inte sträcka sig ända upp till 25 år. Stödet till barn och
ungdomsverksamhet är viktigare än att utöka åldersspannet
Positivt att föreningar kan söka pengar ur flera olika bidragsboxar utifrån vad de bedriver för
verksamheter inom föreningen/organisationen och inte blir insorterade under enbart ett fack.
Anläggningslån
I förslaget framgår det att det skall tas beslut om anläggningslån i augusti och sedan skall
tillskrivas KS förslag på vilka som sak få stöd.
Vi ser en fördel om man kunde bereda dessa ärenden löpande under kalenderåret, så att inte
eventuella projekt tappar fart.
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet
Noterade att här framhålles Borås Stads välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg utifrån socialt
utsatta områden inom Borås stad. Detta är något vi anser är strategiskt och positivt.
Det krävs övergångsregler och anpassningar för föreningar så att det nya bidragssystemet inte
medför stora förändringar för berörda.
Borås den 25 september 2019
För Centerpartiet i Borås
Karl-Eric Nilsson

BREDAREDS IF

2019-09-25

Till fritid- och folkhälsonämnden, Borås Stad
Ert ärende FOFN 2019-00091

Synpunkter på förslag på ändrade bidragsregler
Sammanfattning
De synpunkter som Bredareds IF främst vill lyfta fram är:
• Bredareds IF ställer sig inte bakom hur beloppen är fördelade i bidraget ”Verksamhetsstöd”.
Beloppen i bidraget ”Verksamhetsstöd” bör vara proportionellt till antal aktiviteter
(alternativt till medlemmar), så att bidraget blir likvärdigt och rättvist. Bidraget i nuvarande
förslag varierar mellan 62 kronor och 182 kronor per aktivitet, vilket är en omotiverad
variation! Se föreningens förslag på utformning längre fram i dokumentet.
• Om åldern för bidragsberättigade ska ändras från 6-20 år till 7-25 år bör Borås Stad motivera
det bättre än det idag görs i underlaget. Bredareds IF har uppfattningen att med föreslagen
förändring av bidragsåldern prioriterar Borås Stad senioridrott till förmån för rörelse för barn
i unga åldrar. Bredareds IF efterfrågar fakta som stöd för förändringen.

Synpunkter från Bredareds IF
Bredareds IF konstaterar att själva systemet för bidrag till idrottsföreningar i stort sett är oförändrad.
Den största förändringen är att åldern för bidragsberättigade medlemmar för idrottsföreningar
ändras från 6-20 år till 7-25 år.
Bredareds IF tycker att det är av vikt att föreningar, för att erhålla bidrag, bedrivs med en god och
sund värdegrund. Föreningen tycker att det är bra att t.ex. certifiering enligt säker och trygg förening
är ett krav. En annan värdegrund skulle kunna vara att inte toppa lag för unga åldrar, vilket idag inte
är något krav för att få bidrag. Borås Stad skulle kunna ställa ytterligare krav på något av bidragen för
att markera sitt ställningstagande.
Det är bra att värdet av eget arbete tydliggörs vid anläggningsbidrag och anläggningslån.
Bredareds IF tycker att det är positivt att driftbidraget för egna lokaler är ett fast belopp. Det ger ökat
incitament att hålla nere kostnaderna vid underhåll, samtidigt som det är viktigt att föreningar med
ägda lokaler sköter det löpande underhållet.

Bredareds IF anser att beloppen i fördelningsmodellen för bidraget verksamhetsstöd bör justeras.
Under ”Syftet” för bidraget står att ju större föreningen är ju större är i regel kostnader för
exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar. Det kan Bredareds IF ställa sig bakom,
men Bredareds IF ställer sig INTE bakom att större föreningar proportionellt ska få mer i bidrag än
mindre föreningar. Varför ska den lilla föreningen få 67 kronor per aktivitet, medan den större får
175 kronor per aktivitet? Bredareds IF anser att detta är direkt felaktigt. Föreningar ska få lika
mycket PER aktivitet (och/eller per medlem), på så sätt får större föreningar mer i bidrag för sina
högre kostnader, vilket blir likvärdigt och rättvist.
Fördelningsmodell av verksamhetsstöd enligt nuvarande förslag

Nivå
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Beräkningar utifrån förslaget

MedlemAktivi- Bidrag, kr
mar
Aktiviteter per
per
Bidrag per
7-25 år
teter Bidrag, kr medlem medlem aktivitet
25
150
10 000
6,0
400
67 kr
50
200
22 500
4,0
450
113 kr
75
250
35 000
3,3
467
140 kr
100
350
50 000
3,5
500
143 kr
125
450
75 000
3,6
600
167 kr
150
550
100 000
3,7
667
182 kr
175
700
125 000
4,0
714
179 kr
200
850
150 000
4,3
750
176 kr
225 1000
175 000
4,4
778
175 kr
250 1250
200 000
5,0
800
160 kr
275 1400
225 000
5,1
818
161 kr
300 1550
250 000
5,2
833
161 kr
400 1700
300 000
4,3
750
176 kr
500 1850
325 000
3,7
650
176 kr
600 2000
350 000
3,3
583
175 kr

FÖRSLAG FRÅN BREDAREDS IF
Bredareds IF
föreslår lika belopp
per aktivitet
(alternativt per
medlem).
I exemplet nedan
har 160 kronor per
aktivitet används. Bidrag per
Bidrag, kr
aktivitet
160 kr
24 000
160 kr
32 000
160 kr
40 000
160 kr
56 000
160 kr
72 000
160 kr
88 000
160 kr
112 000
160 kr
136 000
160 kr
160 000
160 kr
200 000
160 kr
224 000
160 kr
248 000
160 kr
272 000
160 kr
296 000
320 000
160 kr

Konsekvenser för Bredareds IF
Förslaget innebär, i den nivå på aktiviteter och medlemmar som Bredareds IF har (2018), en
minskning av bidrag för föreningens existens och barn- och ungdomsverksamheten på 28 tkr.
Lokalbidraget ökar med 8 tkr. Sammantaget innebär förslaget en intäktsminskning för föreningen
med omkring 20 tkr, vilket för Bredareds IF, givetvis kommer att vara kännbart. Bredareds IF kan
ställa sig bakom förändringar av bidragen även om de innebär minskade intäkter för föreningen, om
förändringarna utgår från välgrundade motiveringar.
Bredareds IF´s styrelse
Marita Haglund, ordförande

Till Borås Stad
Föreningsenheten
2019-09-25

Yttrande gällande uppdatering av kommunbidrag till föreningar
Här med vill vi från nedanstående invandrarföreningar i Borås skriva ett par ord om hur
den nya uppdateringen av bidragsystemet kommer att påverka oss i vårt arbete samt våra
föreningar. Hoppas att detta brev ger gehör och att vi som representerar kan vara del av
ett arbete som har stor påverkan på alla våra medlemmar. gamla, unga, ungvuxna och
barn.
Detta brev är kanske inte väl formulerat men har en väl mening där vi anser och VILL vara
med i arbetet som påverkar oss i föreningen. VAD VORE ETNISKA FÖRENINGAR UTAN
SITT MODERSMÅL?
Brevet är undertecknat och framtaget av:
Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham,Ljus framtid,Somaliska föreningen
samt Afghanska kultur föreningen. Dessa föreningar är representanter för närmare 3000
medlemmar i Borås.
Våra invändningar i det här brevet är främst kring borttagandet av aktivitetsstöd för
modersmål, läxhjälp samt beslutsförfarandet.

Demokratin i beslutsförfarandet:
Vi bor i ett demokratiskt land och alla har rätt att yttra sig och påverka, inte bara vara en passiv del i
demokratin. Ni på FOF tillsammans med andra har träffats och diskuterat en avgörande faktur för
oss i föreningar och har inte tänkt på konsekvenserna till ett sånt beslut. Ingen har erbjudit
(bjudit)oss alla till en dialog gällande ett arbete som är avgörande och viktigt i föreningslivet. Vi
känner oss exkluderad och överkörd av er. Det är odemokratiskt att bestämma för att ändra utan att
involvera oss i frågan. Ni skapar en glapp i samhället utan att tänka på samtliga föreningar som ska
påverkas negativt.
Modersmål:
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha
ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts.
Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika
områden ( Lgr 11).
Därför är verksamheten kring modersmål även en av viktigaste aktiviteter i våra föreningar. Språk
är väldigt viktig del av integration i svenska samhället.
Ansträngningar att bevara modersmålet under de senaste två decennier har bidragit till att våra barn
och ungdomar har etablerats i det svenska samhället.

Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas. Det är en stor fördel för samhället att många
människor är flerspråkiga.
Syfte är att bevara tvåspråkighet hos våra barn och ungdomar. Utöver svenska språket som en
naturlig del av integrationen, behöver våra medlemmar även behålla kunskaper i sitt modersmål
från hemlandet. Detta för att kunna ta del av och behålla den kulturella bakgrunden. Det är viktigt
att lyfta fram hur viktigt det är att bevara kulturarvet och språket som dess viktigaste grund.

Det är otillräckligt med en timme av undervisning i modersmål inom skolundervisning.
Undervisning i skolan är inte tillräckligt för elever att lära sig språket, det är bara vägledning i vad
elever ska arbeta med.
Barnen behöver öva, det vill säga prata och använda språket i olika sammanhang och därför
behöver vi stöd för att hjälpa barnen att lära sig sitt modersmål.
I föreningen är deras språk ”levande” och där har de en full användning av det.
Föreningsaktiviteter kompletterar modersmålsundervisning i skolan.
Aktiviteter har för syfte att främja språkbildning och väcka ett större intresse för språket hos våra
medlemmar och i synnerhet hos barn.
Om man slutar med dem minskar resultaten som görs med satsningar i skolan.

För att möta den utmaningen krävs det att etablera mer positiv inställning kring frågan om
modersmål och att skapa större satsningar som kan leva upp till de nya förhållandena.
Den inställningen innebär ökat satsning på aktiviteter kring modersmål och större samarbete med
relevanta institutioner i Sverige. Man får inte glömma våra föreningar heller.

Allt som sagts ovan är känt och vetenskapligt bevisat. Vi vill framföra och betona följande: Vi är
medvetna om att Sverige är ett välfärdsland. Välfärden ser vi inte igenom den ekonomiska biten,
utan igenom medborgarnas möjligheter i livet. Sverige är en välfärd på grund av att dess ca en
miljon medborgare får vara det de är, får utveckla och bevara sitt språk, som i detta fall inte är
svenska, får bevara sin kultur, sina seder och sina traditioner. Allt detta lever i språket. Att
samhället (kommunen) ställer sig på vår sida sänder starkt positiva signaler. Man ser att man är
välkommen och tillåten att känna sig hemmahörande. Bara då, ska man känna sig helt fri.
Sådana medborgare ska uppleva Sverige som sitt eget land, som land som de vill utveckla vidare
tillsammans med andra, som de vill leva i livet ut, samt som de vill göra till ett ännu bättre
välfärdsland och som de vill vara stolta över.

Föreningarnas överlevnad
Vi i samtliga föreningar överlever på bidraget som utbetalas av Fritid och Folkhälsoförvaltningen
och det täcker ungefär 50 till 60 procent av kostnaderna. Ljus framtid förening till exempel har 600
medlemmar med en lokal hyran som ligger på 200.000 per år och det är samma för Multaka
Alsham, Afghanska Kultur förening. En sådan ändring i bidrags reglar betyder att föreningarna inte
kan klara sig ekonomisk vilket kan leda till att föreningar läggs ner på sikt. Vi anser att vi fyller en
god funktion och är en förlängd arm för samhället och tycker att samhället (kommunen) i sin tur
borde se oss som sitt komplement. Kommunen och vi måste samverka.

Hjälp oss i arbetet där vi vill ge våra barn ett språk, stötta de i skolarbete, känna oss delaktiga i
deras utveckling, känna att vi som föräldrar har något gemensamt med barnen och barnbarn
(språket). Låt föreningarna fortsätta leva vidare i sin befintliga form med ett forum där medlemmar
kan känna att det är givande för barnen, att de får meningsfulla aktiviteter. Vi vädjar och vill att
föreningsenheten ska vara möjliggörare och brobyggare. Vi vill känna att vi som förening fyller en
betydande funktion för samhället och för medborgarna. Att hänvisa till olika förvaltningar och bolla
vidare är ingen lösning. Det är komplicerad och nästan omöjlig för oss att hitta i möblemanget hos
olika förvaltningar.
Vi vill avsluta brevet med att vid behov lämnar vi gärna en riskanalys om hur det kommer att se ut i
våra föreningar efter den uppdateringen. Vi kan delge en kartläggning i form av siffror och antal
aktiviteter som kommer att reduceras.

MVH
Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham, ljus Framtid, Somaliska föreningen,
Afghanska Kultur F
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Datum

Instans

2019-10-14

Fritids- och folkhälsonämnden
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 stå som värd för konferensen
Sverige Mot Narkotika och att därmed att anslå högst 100 000 kr för att
genomföra konferensen.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Borås Stad har fått en förfrågan om att stå som värdkommun till den nationella
konferensen Sverige Mot Narkotika (SMN) under våren 2020. Sverige Mot
Narkotika har genomförts sedan 1993 och sedan 2015 har konferensen
genomförts i samarbete med Folkrörelser mot droger och ECAD Sverige.
Ambitionen för Sverige Mot Narkotika är att årligen arrangera en nationell
konferens i en svensk ECAD-stad. Konferensen pågår under två dagar i
april/maj. De senaste åren har konferensen arrangerats i Gävle 2016, Eskilstuna
2017 och Göteborg 2018.
Syfte med konferensen
Sverige Mot Narkotika syftar till att utgöra en motkraft till de krafter i samhället
som verkar för en mer liberal användning och hantering av narkotika och andra
droger. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och
hantering av narkotika.
Sverige Mot Narkotika ska utgöra




en manifestation av de svenska alkohol-, narkotika- och övriga
drogförebyggande samt folkhälsofrämjande insatserna
en mötesplats för ett brett urval av aktörer inom det svenska drogförebyggande och folkhälsofrämjande arbetet
ha en tydlig koppling till FN:s narkotikakonventioner, FN:s
Barnkonvention och svensk ANDT-strategi samt stödja den
gemensamma mobiliseringen mot narkotika.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Målgrupp:
 Personer och organisationer som utgör en direkt eller indirekt påverkan
av den svenska drog- och folkhälsopolitiken.
 De som i sina arbeten, sin uppväxt eller i andra sammanhang arbetar
med eller påverkas av den svenska drog- och folkhälsopolitiken.
Mål med konferensen:
Att konferensens budskap når målgrupperna och att besökarna upplever att de
fått ökad kunskap om:
- den svenska och den internationella narkotika- och
folkhälsopolitiken
- fakta runt narkotikaanvändning och folkhälsa
- kunskap kring tidig upptäckt och tidiga insatser
- framgångsrika metoder för förebyggande insatser, tidig upptäckt,
vård/ behandling och för narkotikans minskade tillgänglighet
- utvecklingsmöjligheter inom sitt egna och andras
verksamhetsområde
Att antalet insatser och arrangemang inom narkotika- och folkhälsoområdena
ökar i och omkring den arrangerande staden.
Värdkommunens åtagande
Arrangörsstaden ansvarar för projektering, framtagande och genomförande av
konferensen i samarbete med en organisationskommitté från nätverket
Folkrörelser mot droger.
Den arrangerande värdstaden inrättar en lokal styr-, och arbetsgrupp med
uppgift att ansvara för det praktiska operativa arbetet.
Ekonomi
Konferensens ekonomi grundar sig på bidrag från Folkrörelser mot droger,
arrangerande ECAD-kommun, konferensdeltagar- och utställaravgifter samt
statliga, regionala och lokala myndigheter samt övriga organisationer.
Arrangerande stad ska bidra till arrangemang med 100 000 kronor. Avsikten är
att söka medel från representationskommittén till den officiella tillställningen på
kvällen dag 1.
Deltagande organisationer bidrar med 10 000 kronor vardera.
Arrangerande kommun äger rätt att ta ut alla beslutade och styrkta kostnader
vid arrangemanget utom för personal som är anställda inom
kommunen/värdstaden.
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Fördelar med att vara värdkommun
Genom att arrangera Sverige Mot Narkotika i Borås 2020 uppmärksammas
stadens folkhälsoarbete och arbete mot narkotika. Som värdkommun stödjer vi
den gemensamma mobiliseringen mot narkotika och uppmärksammar
medlemskapet i ECAD. Inom staden bidrar arrangemanget till att lyfta
narkotikafrågan och kommunicerar att Borås tar ställning mot de krafter i
samhället som verkar för en legalisering avseende användning och hantering av
narkotika och andra droger.
Medarbetare och samarbetspartners i det drogförebyggande arbetet i Borås
kommer i och med att Borås är värdkommun kunna delta kostnadsfritt på
seminarier och föredrag för kunskapshöjning och nätverkande inom området.
Konferensen brukar få stor medial uppmärksamhet vilket är positivt för hela
staden.
Som arrangörsstad kommer vi samverka med Länsnykterhetsförbundet som har
god erfarenhet av att arrangera liknande konferenser. Länsnykterhetsförbundet
åtar sig att avsätta tid för planering och genomförande av konferensen. Utöver
det skapar planering och genomförande av konferensen skapar goda kontakter
och samarbeten med andra aktörer inom ANDT-området.
Beslutsunderlag
1. RIKTLINJER Sverige mot narkotika 2018

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Riktlinjer för arrangerandet av Sverige Mot Narkotika konferenser.
Bakgrund
Sverige Mot Narkotika (nedan benämnd SMN) genomfördes första gången
1993 i Stockholm. Bakgrunden till mässan var bland annat det svenska
förestående EU-inträdet, de ifrågasättande och negativa attityder som fanns till
den svenska restriktiva modellen och de farhågor som fanns inför att öppna
gränserna mot Europa.
Efter mässan i Örebro 2009 startade SMN på nytt 2015 som ett samarbete
mellan Folkrörelser mot droger och ECAD Sverige med arrangemanget i
Landskrona. Arrangemang har sedan genomförts i Gävle 2016, Eskilstuna
2017 och år 2018 äger arrangemanget rum i Göteborg den 14-15 maj
tillsammans med WFAD och ECAD.
Sverige Mot Narkotika konferensen är ett samarrangemang mellan olika
frivilligorganisationer inom ANDT-området och ECAD Sverige.
Ambitionen för Sverige Mot Narkotika är att arrangera konferens årligen i en
svensk ECAD-stad. Denna stad ansvarar för projektering, framtagande och
genomförande av konferensen i samarbete med en organisationskommitté
(nedan benämnd OK) från nätverket Folkrörelser mot droger.
Syften
SMN:s övergripande syfte är att utgöra en motkraft mot de krafter i samhället
som verkar för användning och hantering av narkotika och andra droger. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering
av narkotika.
Sverige Mot Narkotika skall
- utgöra en manifestation av de svenska alkohol-, narkotika- och övriga
drogförebyggande samt folkhälsofrämjande insatserna.
- utgöra en mötesplats för ett brett urval av aktörer inom det svenska drogförebyggande och folkhälsofrämjande arbetet
- ha en tydlig koppling till FN:s narkotikakonventioner, FN:s
Barnkonvention och svensk ANDT-strategi samt stödja den gemensamma
mobiliseringen mot narkotika.
Målgrupper
Sverige mot narkotika skall med sin verksamhet nå:
- de personer och organisationer som utgör en direkt eller indirekt påverkan
av den svenska drog- och folkhälsopolitiken
- de som i sina arbeten, sin uppväxt eller i sitt fritidsliv arbetar med eller påverkas av den svenska drog- och folkhälsopolitiken.

Sverige mot narkotika
www.ecad.net
Erik Åke Setreús
+46 708 580 504

Mål
Sverige mot narkotika övergripande mål är:
 att målgrupperna skall ha nåtts av konferensens budskap
 att konferensens besökare skall ha uppfattat att konferensen för dem
medförde ökade kunskaper om:
 den svenska och den internationella narkotika- och folkhälsopolitiken
 fakta runt narkotikaanvändning och folkhälsa
 kunskap kring tidig upptäckt och tidiga insatser
 framgångsrika metoder för förebyggande insatser, tidig upptäckt, vård/ behandling och för narkotikans minskade
tillgänglighet
 utvecklingsmöjligheter inom sitt egna och andras verksamhetsområde
 att antalet insatser och arrangemang inom narkotika- och
folkhälsoområdena ökat i och omkring den arrangerande staden.
Ansökan om att arrangera SMN
SMN kan sökas av svenska ECAD-städer för visst år löpande. Beslut om nästkommande års arrangemang ska dock fattas ca en månad före närmaste SMN.
För 2019 bör ansökan om att arrangera SMN inkomma ca den 1 september
2018.
Sökande kommun/stad ska söka arrangemanget genom lämplig politisk instans
samt bifoga förslag till lokaler, kringarrangemang och budget i enlighet med
SMN:s riktlinjer.
OK kan fatta beslut om förläggning av arrangemang för flera år för att få bättre
planeringstider än ett år. Kravet är då att arrangemanget söks gemensamt av
flera partier i en stad/kommun.
Juridisk person
Den arrangerande staden har ansvaret för mässan avseende ekonomi och
avtal. SMN/ECAD har dock det yttersta ansvaret vid ekonomisk förlust.
Principer för SMN ekonomi och fördelning av överskott
Konferensens ekonomi grundar sig på bidrag från:
 Folkrörelser mot droger
 Arrangerande ECAD-kommun
 Konferensdeltagar- och utställaravgifter
 Statliga, regionala och lokala myndigheter samt övriga organisationer.
Arrangerande stad ska bidra till arrangemang med minst 100 000 kronor..

Sverige mot narkotika
www.ecad.net
Erik Åke Setreús
+46 708 580 504

Deltagande organisationer bidrar med 10 000 kronor vardera. Sänkt bidrag kan
medges för organisation med begränsad ekonomi. OG ansvarar för ansökan
om medel från statliga, regionala och lokala myndigheter samt övriga
organisationer.
SMN ska budgeteras för ett överskott.
Arrangerande kommun äger rätt att ta ut alla beslutade och styrkta
kostnader vid arrangemanget utom för personal som är anställda inom
kommunen. Kommunen avsätter en person med lämplig kompetens minst
på halvtid för att delta fullt ut i planeringsarbetet. Detta bör ske senast 5
månader före arrangemanget och en månad efter. Eventuell extra
arvodering av personal under arrangemanget beslutas gemensamt av OK
och läggs in i konferensens budget.
Organisationerna inom SMN deltar i planeringsarbetet utan ersättning samt
betalar konferensavgift vid konferensen för sina deltagare. ”Friplats”
medges endast för en deltagare som behövs för att bevaka organisationens
utställning.
Överskott vid SMN:s arrangemang administreras av ECAD (för
närvarande 2017/2018 ca 300 000 kr). Underskott skall undvikas men sker
detta så går SMN:s och täcker förlust efter beslut gemensamt mellan
ECAD, ECAD-Sverige och Folkrörelser mot droger.
Organisation/ uppgifter
Organisationskommittén (OK) utgör konferensen fasta del och är det högsta
organet inom Sverige mot narkotika. OK består av representanter för
Folkrörelser mot droger, ECAD Sverige och den arrangerande värdstaden.
OK är ansvarig för planering, budget och konferensen inriktning. Ett
arbetsutskott (nedan benämnd AU) kan väljas som bereder frågor till OK.
Representanterna i OK skall ha mandat från sina huvudmän att medverka vid
konferensen planering, framtagande och genomförande. OK leds och
sammankallas av en ansvarig ordförande som också leder AU.
Den arrangerande värdstaden inrättar en lokal styr-, och arbetsgrupp med uppgift att ansvara för det praktiska operativa arbetet.
Det åligger varje arrangerande stad att:
 utforma konferensen så att SMN:s syften uppnås på bästa sätt
 verka för att konferensen får en så god lokal/regional förankring och medverkan som möjligt
 sammanställa allt viktigt material som använts eller framställts inom och
för konferensen.
 fortlöpande avrapportera arbetet i den lokala styrgruppen till OK och
delta i OKs och AUs möten och sammankomster.
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Logotype
Logotypen skall helt eller till vissa delar bestå av en bild, skapad av konstnären
Marie Åhfeldt, Sollentuna, bestående av en gul avbild av Sverige omgärdat av 7
ansikten i gult, allt placerat på en blå bakgrund.
Konferensen äger rätt att, som inslag i konferensen logotype, fritt använda
denna bild mot ersättning till konstnären. Logotypen är friköpt för 5 år från
2017.
Utvärdering
SMN skall utvärderas för att se om de övergripande målen nåtts.
Utvärderingen skal även omfatta processen vid arbetet med att ta fram och
genomföra mässan. Varje konferens skall även mäta antal besökare totalt,
antal konferens/seminariebesökare, antal utställare, antal utställningsbesökare
och antalet arrangemang som bedrivits före och under konferensdagarna.
OK ansvarar för att utvärderingen initieras och finansieras, medan den
arrangerande staden medverkar i utvärderingens genomförande.
Följande organisationer ingick i samarbetet kring arrangerandet av SMN
konferensen 2017:
ECAD/ECAD Sverige
Förbundet Hassela
Solidaritet
FMN
IOGT-NTO
KRIS
KSAN
LP-verksamheten
MHF-Ungdom
NBV
RNS

Sverige mot narkotika
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SIMON
SLAN
SMART
Sällskapen Länkarnas Riksförbund
Sv. Blåbandsförbundet
Sv.
Narkotikapolisfö
eningen
Unga KRIS
Våga Va
AMD Anhöriga
mot droger

