Sammanfattning av synpunkter om Borås Stads
föreningsbidrag från föreningsdialoger och enkät till
föreningslivet
Då Borås Stads Idéburna verksamheter är rik och olikheterna är stora mellan föreningarnas
förutsättningar och vilka kunskaper man har om befintliga regler så varierar synpunkterna. Nedan
följer en sammanfattning om de delar som föreningar lyft i dialoger eller i samband med enkäten
under hösten 2018 kring bidragens utformning.
En del synpunkter står flera bakom andra kan enskilda föreningar att stå för.
De frågor som har ställts:




Hur upplevs bidragsreglerna idag?
Hur kan ett förändrat bidragsystem utveckla verksamheten?
Därtill ställdes några specifika frågor kring hur man tänker kring bidragen och
inkludering.
Slutligen ställdes också frågan? Hur är intresset för att samverka med andra föreningar i
olika frågor/aktiviteter? Hur kan det utvecklas?

Utöver denna sammanfattning finns anteckningar från alla dialoger och alla enkätsvar. Kontakta
malin.andersson@boras.se om du önskar dessa.

Organisationer som svarat på enkäten
ABF Sjuhärad
Byttorps IF
Diabetesföreningen i Borås med omnejd
Föreningen Aktiva Seniorer
NBV Väst
Sensus studieförbund
Armagedon
Borås Besöksverksamhet
Brokyrkan i Borås
Hörselskadades Förening i Borås
Musketeers Funky Cheer
Sandareds scoutkår
SKPF Pensionärerna
Sverigeesternas Riksförening, Borås förening

Brottsofferjouren Borås/7 Härad
DHR Boråsavdelningen
Framtid Fristad Ekonomisk Förening
ILCO Tarm- Uro och Stomiförbundet
Odenslunds 4H
Simklubben Elfsborg
Borås ATLETKLUBB
Borås Judoklubb
Friluftsfrämjandet Sjuhärad lokalavdelning
Kyrkornas Flyktingrådgivning
PRO Borås Västra
SKPF avd. 12 IK Ymer
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad

Organisationer som deltog på dialogmöten
Afasiföreningen södra Älvsborg
Alkames
Belal
Borås brottarklubb
Borås Gymnastiksällskap
Borås rollerderby
Bredareds IF
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad
Dannike Hembygdsförening
DHR Boråsavdelnigen
Equmenia Brämhult
Fibromyalgiföreningen Borås
Friluftsfrämjandet Sjuhärad
Fristad Hembygdsförening
Fritids- och folkhälsonämnden
Föreningen Aktiva Seniorer org nr 864502-0093
Föreningsrådet
Hörselskadades förening
IK Ymer
Iogt Nto Älvsborg juniorförening
ISTK Center
Kammarmusikerna
KFUM Borås Basket
Korskyrkan
Kulturnämnden
Kurdiska Federationen Paraply (K.F.P)
Kyrkornas Flyktingrådgivning
Mariedals IK
Medborgarskolan
Multaka alsham
Pingskyrkan
PRO Tullen-Byttorp
Rångedala Hembygdsförening
Sandareds IF
Simklubben Elfsborg
Sjömarkens IF
Studentkåren i Borås
Sverigefinska synskadandee i Borås lokal förening
Viskafors scoutkår
Vänga hembygdsförening

Albanska kultur- och idrottsföreningen Dardania
Armagedon
Borås Bridgeallians
Borås Bågskyttesällskap
Borås NSF-scoutkår/Borås IOGT-NTO-krets
Borås Släktforskare
Brottsofferjouren Borås/7Härad
Byggnadsföreningen Solidar (Folkets park Dalsjöfors)
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening
DHR Boråsavdelningen
Equmenia Fristad
FMCK Borås
Frista orkesterförening
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Föreningen Aktiva Seniorer
Föreningen Hemgården
Gånghester SK
ILCO Tarm- Uro och Stomiopererade
Irakiska Föreningen i Borås
Jazz & Bluesföreningen Cookin'
Kamratföreningen I15
Korpen Borås
Kronängs IF/Idrott Fotboll
Kunskapsförening
Kvinnojouen Borås
Ljus Framtid
Mariedals IK
Moderna Islamska Föreningen
Odenlunds 4H gård
PRO Borås Östra
Rsmh Tryggheten
Sanareds IBS
Sandareds Scoutkår 2
SISU Idrottsutbildarna
SK Svängen
Studieförbundet Vuxenskolan
Syrisk Ortodoxa församlingen i Borås
Vänga bollklubb

Generella synpunkter













14 av de 27 föreningar som svarat på enkäten är nöjda med dagens bidragsregler och har
inga särskilda synpunkter på dem.
Flera av studieförbunden påpekar att kommunbidragen bör följa rekommendationerna
från Västergötlands Bildningsförbund (VGB).
Andra uttrycker att det är svårt att förstå befintliga bidragsregler
Otydlig fördelning och man önskar mer transparens.
Regelbunden uppföljning kring de bidrag som finns i syfte att inkludera fler människor.
Syftet är att lära av varandra.
Svårt att hitta ansvariga personer i kommunen som man kan vända sig till med olika
frågor.
De flesta Äldreföreningarna som får bidrag per medlem och lokalbidrag tycker
fördelningen är bra.
Skolorna borde få med pengar så de kan samverka och köpa aktiviteter av föreningarna.
Ex. om kulturarvet. (Hembygdsföreningarna)
Kriterierna måsta vara politiks förankrade.
Det behöver finnas en samsyn mellan förvaltningarna gällande kriterierna (KS, FoF och
KN)
Ett förslag är att det enkel broschyr skull önskas om bidragen?
Grundbidraget är ett konstigt bidrag det är ju detsamma som man får medlemsavgift för.

Aktivitetsbidraget (barn och ungdomsverksamhet)













Svårt att nå antalet aktiviteter för att få aktivitetsbidrag när man har
genrationsöverskridande verksamhet. Ex lokalen blir full.
Måste lokalbidraget baseras på aktivitetsbidraget för föreningar. Små föreningar och
generationsövergripande föreningar har ibland svårt att nå upp till antalet aktiviteter som
behövs för att få bidrag.
Kan man tänka sig en procentuell sänkning av lokalbidraget vid färre aktiviteter?)
Idag premieras ”fasta grupper”. Skulle det kunna finnas ett bidrag som tillåter en lite mer
”öppen verksamhet”? (Scoutkårerna).
Regler för aktivitetsstödet är också svårt att nå upp till när man är en ”smal idrottsgren”
som drar medlemmar från hela Sjuhärad.
Många föreningar vill att aktivitetsstödet anpassas efter åldersintervallen efter
riksidrottsförbundets LOK-stöd. 7-25 år. En av föreningarna i enkäten tyckte dagens
åldersspann 6–20 år bra medan 3 har uttryckt att RF:s vore att föredra.
Mindre gruppstorlek för aktivitetsbidraget, t.ex. 3 personer istället för 5 skulle gynna lite
mindre föreningar, de individuella idrotterna och föreningar som har
generationsöverskridande verksamhet.
Aktivitetsstödets storlek skulle kunna anpassas efter ålder. Kostnaderna är ju mindre för
yngre barn.
Medlemmar i sig är bidragsgrundande och det betyder inte självklart att de är aktiva.
Medlemmar borde vara underordnat aktiviteten. Slå ut bidraget på antal aktiva. Delvis fler
bidrag till samma person som träffar fem gånger i veckan.












Vi skulle gärna se att man får bidrag för paraidrott samt för våra äldre aktiva.
Bra att det finns bidrag men de behöver uppdateras för NUTID, spegla det föreningsliv
som finns idag och då ta mer hänsyn till större föreningar som tar mer ansvar och som
lever upp till IDROTTEN VILL, lika idrott och för alla. Vi har idag svårt att ta emot fler
utan att höja kostnaderna i verksamheterna vilket då inte ger alla möjlighet att delta.
Stegen för verksamhetsbidrag borde gå med ett tak på över 2000 medlemmar. Vi tycker
också att bidragen skall spegla RF:s ambitioner, "idrott och hälsa hela livet" alltså ge
bidrag för vuxenverksamhet.
Det positiva med bidragen är att de det senare året börjat täcka upp områden som vi
upplever ger ett rejält mervärde. Säker & trygg förening till exempelvis känns helt rätt i
tid, och fick oss att tänka i banor vi inte tidigare funderat över, och förbättra föreningen
därefter.
Det som är mindre bra är hur bidragen är formulerade kring grupper av personer
(pensionärer/ungdomar/etc.). Vi tror att människor som inte faller inom dessa grupper är
lika utsatta, och i lika stort behov av gemenskapen (folkhälsan) och alternativen inom
kulturen som föreningarna erbjuder.
Vi tycker också att sättet som grupper premieras inom sökandet av bidrag är besvärligt
och lite förlegat. Vi förstår att detta kommer från sportvärlden med idén om ”lag”. Vi är
en förening som har i genomsnitt 3 aktiviteter per dag, året om, med drop-in och nya
konstellationer som bildas varje dag, och vi kan därför bara söka för en bråkdel av dessa.
Vi har gått ihop med lokalavdelningen i Mark är missnöjda med att de inte längre kan få
bidrag från kommunen eftersom de inte längre har sitt säte här.

Arrangörsbidraget


För litet när det hålls tävlingar (idrott) i mästerskapsklass. Skulle kunna anpassas efter nivå
på arrangemanget inte bara publikantal.

Social inkludering










Det finns exempel på kommuner som ger stöd till föreningar som håller vuxenvandringar
i bostadsområdena.
Vuxenverksamheten i invandrarföreningar är viktig utifrån att vuxna ofta har svårare att
bli integrerade än barn och unga som blir det ”automatiskt”. (Invandraföreningarna)
För att nå fler kan man behöva ”flytta” sin verksamhet tillfälligt och det kostar extra.
Förslagsvis skulle ett riktat bidrag kunna täcka upp för sådana kostnader. Ex Resebidrag?
Det krävs extra resurser för att inkludera barn med funktionsvariationer vilket bidragens
skulle kunna kompensera för.
Finns föreningar/församlingar som vill satsa på att förebygga psykisk ohälsa bland
vuxengruppen samt att bryta isoleringen för personer som är 75+. (Församlingarna)
Bidrag till utrustning (prova på) kan göra att vissa föreningar kan ges möjlighet att prova
på.
Vissa tycker att man kan stimulera för att uppnå jämställdhet. Andra tycker att man inte
skall prioritera vissa grupper för att det då inte långsiktigt kommer ge effekt. Vissa tycker
att det är förening att ta ansvar och jobba för etta utan att kommunen lägger sig i det.
Olika nivåer på aktivitetsstödet till olika åldrar inom exempelvis idrotten.







För att nå nya deltagare kan ett bidrag för nya målgrupper vara ett incitament, dock ej på
ungdomsverksamhetens bekostnad. Exempelvis integrationsstöd under kortare tid som
ger möjlighet att söka upp och möta nya svenskar.
Fadderverksamhet för nybildade föreningar. Kommunen skall kanske informera om
”hur” förening kan nå ut och lyfta goda exempel.
Bidragen motsvarar inte den insatts som Jouren gör för Borås stad idag. Alla
kommuninnevånare har idag möjlighet att kontakta oss för hjälp 201 000, vilket handlar
om 600 - 800 ärenden per år.
Svårt för oss att nå nivåer, medlem/aktiviteter. Många är äldre och klarar inte av att vara
med som de vill alltid.

Vuxengruppen




Flera önskar att det även finns bidrag för sociala aktiviteter för åldersgruppen 25-65 år.
En variant med att stötta vuxenverksamhet (åldersöverskridande verksamhet) kan vara att
det finns ett ledarstöd.
Tanken om idrottsskola för äldre är bra. Intressant att följa upp hur många som får nya
medlemmar.

Lokala utvecklingsmedel



Det finns en önskan om att kunna söka medel för att bevara och bibehålla verksamhet
och inte bara att man kan söka för nya saker eller arrangemang.
Dåligt är att vår ideella tid inte kan innefattas ett lokalt utvecklingsbidrag. Det är också
synd att vi inte kan söka bidrag för drift av lokaler. Bra är att det är relativt enkelt att söka
detta bidrag.

Kulturförvaltningens bidrag
Vore bra om man kan ta bort regeln att om man får årsbidrag kan man inte få projekt
eller arrangemangsbidrag.
Bra när bidragen till studieförbunden följer de statliga regler och Västra Götalands
Bildningsförbunds regler. Vore också bra med en prognos vad bidraget kommer hamna
på.
Kriterierna för bidrag tar inte upp hållbarhetsaspekten. Behövs bättre framförhållning för
kulturföreningarna som måste lägga program för aktiviteter tidigt.
Vill kunna söka pengar för längre kulturprojekt och att det inte allt behöver vara
nyskapande.
Fler bidrag som liknar en snabb slant fast utan begränsad åder.
Ett kulturkort med samma koncept som ”Seniorkort” vore intressant.

Lokaler








Kommunens lokalhyror är höga och om man skall få hyra en lokal kan det bero på vem
som arbetar i verksamheten (ex om man behöver ställa om larmet).
Lokalen och kostnaden kopplat till lokalen är den största kostnaden för de flesta
föreningar.
Vissa äldreföreningar får betala för lokaler andra har gratislokaler. Det borde vara mer
likvärdigt.
När man lånar lokaler finns det ändå krav på aktiviteter. Måste det vara så?
Det är svårt att uppskatta och räkna på lokalbidraget. Får bidrag för antal ungdomar per
kvadratmeter.
Kommunen lånar ut gratislokaler och konkurrerar på så sätt med föreningar som i sin tur
hyr ut sina lokaler för att å inkomster.
Vi hade såklart sett större bidrag till egna fastigheter eftersom mycket av våra pengar går
till vårt föreningshus.

Olika förutsättningar mellan ”stad och land”






Hembygdsföreningarna jobbar dels för att värna kulturarvet, aktivera de äldre hälsosamt
både fysiskt och psykiskt, samt serva skolbarn och skulle önska bidragen stöttade det.
Det finns risk att bidragssystemet ska dra till sig folk till ”stan” där invånare får allt mer
eller mindre gratis, vilket slår undan benen för föreningarna på landsbygden. Dels
behöver ideell arbetskraft och de som äger sina byggnader och har kostnader för detta
och behöver ta medlemsavgifter, ta betalt för deltagande i aktiviteter och söka medel för
att på egen hand sköta sina fastigheter och ideellt driva aktiviteter. De tycker att det redan
idag finns en orättvisa mellan stad och land, där stadens invånare i centrum får mer
tillgång till ”gratisaktiviteter” av kommunen. Om man vill ha kvar ett aktivt föreningsliv
överallt så bör man fundera noga på hur det man gör själv påverkar det andra gör. Alla
förväntas ju samarbeta.
Stöd till wifi mm skull möjliggöra att hembygdsföreningarna kan nå ungdomar.
På förslag om seniorkort = Seniorkort kan vara bra för individen men kan ge motsatt
verkan för orterna utanför ”stan” om individerna dras till dem istället. Dock är det viktigt
att det utreds väl sås man ser vad konsekvenserna kan bli.

Samverkan och övrigt stöd
Flera föreningar vittar om att det är annan typ av stöd snarare än pengar man behöver.






Vi udda föreningar skulle kunna ha en gemensam annons.
Samverkan kring kommunens lokaler.
Viktigt att få träffa andra föreningar.
Viktigt att kunna få/nås av information från kommunen.
Peppa föreningarna att vara med i områdesnätverken. Föreningarna har inte så många
andra möjligheter att träffa andra föreningar.
 Kan kommunen underlätta ansvaret kring feriearbetarna. Ex kan kommunen ta
arbetsgivaransvaret (skyddskläder, olyckor osv) så föreningarna bara kan ha
handledaskapet.




Finns stort intresse att samverka md kommunen om lokaler (ex skollokaler).
Föreningar kan ha gemensamma möten och göra saker tillsammans.

Övrigt
Vad är skillnaden mellan vissa funktionärsföreningar och pensionärsföreningar?
Se också över taxorna för hyror av lokaler. De har stor betydelse.

Utveckla verksamheten och möta utmaningar (fråga från enkäten)



















Vi har verksamhet som växer och utvecklas och som kräver mer resurser. Hade varit bra
om det fanns ett system där man enkelt kunde få ungdomarna att vara delaktiga i att söka
projektmedel från kommunen.
De utmaningar vi har får antingen läggas på hög tills det finns medel för dem alternativt
sökas genom befintliga bidrag eller andra stiftelser.
Då vi idag satsar mycket på motion i alla åldersgrupper (ex pro gympagrupper,
pingisveteraner och föräldrar som använder vår anläggning i samband med barnens
träning) hade det varit bra med någon form av bidrag för även dessa grupper så att den
enskildes kostnad inte blir för hög. Vi tänker inte att det ska vara på bekostnad av
ungdomsbidragen.
Vi har mycket jobb med integrationsaktiviteter som blir mer och mer väsentliga redan
under asyltiden och för att bryta isoleringen under den länga väntetiden. En annan stor
utmaning är att motivera och stötta asylsökande vid ett återvändande i de fall där detta är
sista utvägen.
Mer bidrag till integration.
Vi skulle kunna söka bidrag för insatser som gynnar hela Fristadbygden och idag görs
ideellt av eldsjälar. Vi skulle kunna söka bidrag för köp av fastighet eller driftskostnad av
ett medborgarkontor i Fristad.
Förhoppningsvis skulle vi kunna ha många fler grupper i speciellt äldre åldrar. Vår stora
utmaning är att Ymergården behöver renoveras. Anläggningslånen man kan söka är bra!
Driftskostnaderna på egna anläggningar har rusat i höjden och driftbidragen har inte
hängt med anser vi.
Ett bidrag på 3 kr/invånare och år skulle ge oss möjlighet att anställa någon på heltid för
de administrativa sysslorna Rekommendationer från Riksförbundet är 6 kr/invånare och
år. Borås kommun hör till de kommuner i Sverige som ger minst bidrag till
Brottsofferjouren.
På Hässleholmen är det en stor kontaktyta av människor som vi jobbar med, alltifrån
matbank och läxhjälp till gudstjänst. Det mesta drivs av frivilliga och är gratis.
"Föreningstänket" finns inte här. Man kommer på en aktivitet om man råkar vara i
närheten, om någon påminner/hämtar o.s.v. Att göra närvarolistor är därför inte så
realistiskt och därmed svårt att ordna ett underlag för bidragsansökan. Att bara räkna
deltagare och ansöka på "heder och samvete" vore förträffligt. En utopi idag?
Det finns ju alltid funderingar kring hur stödet ifrån Staden kan utformas. Det kan ju till
exempel vara stöd i att hitta fonder och liknande som skulle passa att söka och hjälp att
formulera sin ansökan bra.
Om vi får mer bidrag kan vi anställa fler personer utan att höja avgifterna och på så sätt
fortsätta och ge samtliga möjlighet att delta till rimliga kostnader.
Vi kan få ett mer flexibelt system som inte bara har dagens parametrar som aktivitet och
antal. Svårt att med små resurser kunna orka göra allt man vill göra då man inte kan ha





kanslist mm. Vi ser att vi kan hitta nya lösningar för framtiden med mera samordning och
stöd på olika sätt inte bara rent bidrag.
Vi kan aktivera fler ungdomar inom föreningslivet och ha fler ungdomsarrangemang.
Då medlemsantalet tenderar att sjunka behövs högre bidrag för att föreningarna ska
kunna överleva.
Vi önskar att få räkna styrelsemöten som aktivitet oavsett antalet personer, vi har för
närvarande bara 3 personer i styrelsen. Vi önskar att få skicka in informationen om våra
aktiviteter/antalet deltagande digitalt istället för på papper, det är något krångligt.

Övriga synpunkter
 Mobilapp för närvaroregistrering hade varit smidigt och underlättat för verksamhetens






ledare.
Vi tror att det är viktigt att öronmärka en pott som går tillbaka till serviceorterna på
landsbygden. Fristad, Dalsjöfors, Viskafors, Sandared. Drömscenario är att man skapar
ett nytt bidrag för Serviceorterna som kan gå till ideella insatser eller drift av
medborgarkontor mm.
Vi är sedan 12–13 år inte en förening i juridisk mening, utan har samma
organisationsform som Svenska kyrkan. Vet inte om ni har stött på det och om det utgör
några hinder för bidragsberättigande. Ni får gärna ta kontakt om ni vill veta mer.
Fler nivåer på antal medlemmar i bidragsberättigad ålder för att erhålla bidrag. tex. 20, 35,
50, 75, 100.

