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 Kommunfullmäktige 

 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 

från och med år 2020  

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01 

godkänns, med föreslagna förändringar enligt nedan.  

           

Ärendet i sin helhet 

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 idag bidrag till föreningar med 

ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 

nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 

bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 

ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 

organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 

Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 

förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 

samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 

presenteras i separat bilaga och vilka förändringar som gjorts inkluderat 

inkomna remisser. 

Kommunstyrelsen bedömer att bidrag till etniska föreningar som inte verkar 

inom minoritetslagstiftningen framöver ej ska stödjas med kommunala bidrag, 

då dessa exkluderar människor på grund av etnisk tillhörighet och därmed ej 

följer Borås Stads värdegrund. Det finns även skäl att vidare analysera hur 

bidragen till etniska föreningar utnyttjats, då bland annat avdelningen för 

Centrum för Kunskap och Säkerhet redovisat en rapport som visar att det 

skulle finnas föreningar i Borås utsatta områden som endast är öppna för vissa 
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klaner eller en specifik klan, samt att kvinnor är avsaknade i det allmänna 

rummet (exempelvis somaliska föreningen). Vidare visar rapporten även på att 

”Föreningsverksamheten kan exempelvis erhålla föreningsbidrag från bland annat 

kommunen eller andra resurser om verksamheten kan påvisa ett behov till det. En 

återkommande utmaning kommunen har haft är att framväxten av denna typ av initiativ har 

visat tecken på vissa tendenser till att odemokratiska värderingar sprids genom 

föreningsverksamheten”. Rapporten visar även att vissa somaliska föreningar utövar 

egen rättsskipning.  

Kommunstyrelsen anser att Borås Stad inte ska sponsra till fortsatt utanförskap 

genom skattekollektivets resurser. Det finns även behov av att tydliggöra 

kraven för berättigande av föreningsbidrag, där bidrag enbart ska gå till 

föreningar vars syfte och agerande är förenligt med det demokratiska samhällets 

värderingar. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag, med vissa 

justeringar, och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya 

bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01. 
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För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 


