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Remiss, kommunens föreningar och
politiska grupper

Revidering av föreningsstöd
Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget gällande nya och reviderade bidragsformer skickas på remiss till
samtliga föreningar och politiska grupper i kommunen. Remissen ska
besvaras senast den 15 februari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen fördelar olika ekonomiska bidrag till kommunens
föreningar, förutom kontantstöd ges även stöd i form av subventioner av
lokalhyror, service i form av exempelvis råd vid föreningsbildande,
utbildning och nätverksbyggande.
För att främja ett brett fritidsutbud som tilltalar olika grupper och olika
behov kompletteras föreningarnas verksamhet med annan verksamhet som
också finansieras av kommunen. Exempel på detta är olika öppna
verksamheter, fritidsgårdar, kulturskola, biblioteken och kommunens
Biorama.
Föreningsstödet har inte varit föremål för någon övergripande revidering de
senaste fem åren och några av stöden/bidragen har inte reviderats på över 20
år. Samhället förändras vilket påverkar medborgarnas sätt att organisera sig
och sin verksamhet. Det har därför varit viktigt att göra denna revidering av
kommunens samtliga föreningsstöd. Syftet med förändringen är att få till en
modell som främjar en önskvärd utveckling av föreningsverksamheten och
som främjar en större rättvisa mellan olika föreningar. Föreningslivet har
generellt sett i Sverige allt svårare att nå åldersgruppen 13-20 år, medan det
i stor utsträckning når barn i åldern 7-10 år. Denna utveckling ser vi även i
Skurups kommun vilket gör att vi vill uppmuntra föreningar att arbeta med
att försöka behålla eller rekrytera målgruppen 13-20 år lite extra. Detta görs
i form av att de föreningar som bedriver aktiviteter för denna målgrupp
premieras lite extra i det lokala aktivitetsstödet.
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Den stora förändringen med förslaget är att alla föreningar behandlas på
liknande sätt, oavsett om det är en kultur-, pensionärs- eller idrottsförening,
uppfyller föreningen de krav som ställs så görs ingen skillnad på
föreningarna. Detta innebär konkret att exempelvis pensionärs- och
kulturföreningar kan söka det lokala aktivitetsstödet, likt idrottsföreningar
och scoutföreningar, för sina aktiviteter som föreningen genomför. Detta
görs via ett digitalt närvarosystem som kommunen tillhandahåller där
föreningarna vid varje aktivitet ska föra digitalt närvarokort. I nuvarande
bestämmelser så söker pensionärsföreningarna stödet till sociala föreningar
(detta stöd tas bort) där stödet fördelas utifrån antalet medlemmar som
föreningen har.
I förslaget ska föreningarna, likt tidigare, skicka in sina årmöteshandlingar
(årsmötesprotokoll, balans- och resultatrapport, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse) till kommunen. Det som tillkommer i det nya förslaget
är att föreningarna även ska skicka in ett socialt bokslut. Där kommer
föreningarna att få svara på ett antal frågor via en enklare blankett om:


Värdegrund – Hur föreningen arbetat med föreningens värdegrund
under året?
 Lika rättigheter och möjligheter – Hur föreningen arbetat med
barnkonventionen, jämställdhet och jämlikhet, delaktighet och
inflytande
 Trygga/säkra verksamhetsmiljöer – Hur föreningen arbetat i dessa
frågor
 Drogförebyggande arbete – Hur föreningen bedrivit
drogförebyggande arbete under året.
 Ledarförsörjning – Hur föreningen arbetat med ledarrekrytering,
bibehålla ledare och utveckla ledare.
Bredden och aktivitetsgraden hos kommunens ideella föreningar framgår
årligen av förvaltningens statistik. Men de viktigaste värdena som skapas i
föreningslivet är osynliga och kan därmed inte mätas i pengar. Med ett
socialt bokslut vill vi ge föreningarna ett verktyg för att synliggöra de
sociala värden som uppstår i verksamheterna. Vi hoppas att detta bidrar till
att föreningarna utvecklar sina verksamheter.
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Konsekvensanalys/Överväganden
Utgångspunkten är att förslaget ska gynna barn och ungdomars deltagande i
föreningsaktiviteter som organiseras av ideella föreningar inom såväl idrott
som annan verksamhet.
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Då kultur- och fritidsberedningen från och med 2019 läggs ner så kommer
kultur- och fritidsfrågor istället hanteras av
kommunutvecklingsberedningen, detta innebär att revideringen av
föreningsstödet från och med 2019 hanteras utav
kommunutvecklingsberedningen.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte innebära några ytterligare kostnader, utöver de medel
som redan idag finns budgeterade.
Hur fördelningen av det totala anslaget kommer att ske i de olika stöden tas
i ett senare skede.
Perspektiv
1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja
Kommentar: Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet
premieras i det nya förslaget.
2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter beaktas?
Ja
Kommentar: Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet
premieras i det nya förslaget.
3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?
Ja
Kommentar: I förslaget uppmuntras aktiviteter för barn och unga.
4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
Nej
Kommentar: Inte i detta skede.
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5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns
och ungdomars behov?
Ja
Kommentar: I utvecklingsstödet är ett av prioriteringarna funktionsnedsattas
deltagande i föreningen.
Samråd
Under 2017 har det genomförts en workshop med ledamöterna i kultur- och
fritidsberedningen och en workshop med föreningslivet. Under 2018 har en
sportkonsult granskat förslaget och lämnar synpunkter till kultur- och
fritidsberedningen.
Nästa skede är att skicka ut förslaget på remiss till kommunens föreningar
och politiska grupper i kommunen för synpunkter på förslaget. Remissen
ska besvaras senast den 15 februari 2019.
Utvärdering och tidplan för uppföljning
Skurups kommun är tillsammans med 200 kommuner med i SKL´s1
upphandling av en gemensam tjänst avseende boknings- och bidragslösning
inom kultur och fritid. Syftet med ett nytt boknings- och bidragsystem är att
göra det enklare för alla som vill använda sig av kommunens lokaler och
anläggningar. Genom tjänsten ska föreningar och privatpersoner kunna hitta
lediga lokaler och boka, betala och söka bidrag. Samtidigt ska kommunen få
tillgång till uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag.
Tanken har varit att de nya stöden och bestämmelserna ska införas samtidigt
som det nya boknings- och bidragssystemet införs för att på så sätt
underlätta för såväl föreningarna som för kommunen. Nedanstående tidplan
har kultur- och fritidsberedningen arbetat utifrån:

1

Sveriges Kommuner och Landsting
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Under november 2018 kom information från SKL om att upphandlingen har
avbrutits med anledning att de endast fick in två anbud och vid
utvärderingen klarade ingen leverantör kraven. Den senaste informationen
från SKL är att de ska justera delar av underlaget för att sedan göra en ny
upphandling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Info om revideringen av föreningsstödet, daterad 2018-1205
Förslag till nytt föreningsstöd, daterad 2018-12-05

Serviceförvaltningen

Eva-Marie Engström
Förvaltningschef

Martin Kalén
Fritidsstrateg
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