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Kommunstyrelsen
Handläggare: Malin Frisk

Svar på motion (SD) om införandet av ett gemensamt
föreningsstödsregister och regelverk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad gällande att upprätta ett gemensamt föreningsstödsregister.
att avslå utredningen av gemensamma grundläggande regler och villkor för ansökan om
föreningsstöd.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Lidköping har den 14 april 2016 inkommit med en motion gällande införandet
av gemensamt föreningsstödsregister och regelverk i kommunen.
Föreningar och organisationer har möjlighet att ansöka om föreningsstöd från nämnderna inom den
kommunala organisationen. Respektive nämnd har ett eget regelverk för ansökningsprocessen,
bedömning och utfall. Beslut om föringsstöd tas utifrån respektive nämnds verksamhet och
ansvarsområde. Anledningen till att nämnderna ställer olika villkor för föreningsstöd beror troligtvis
på att syftet med föreningsstöden skiljer sig åt. Förslaget att utreda gemensamma grundläggande regler
och villkor för ansökan avslås. Detta med bakgrund till att utredningen visat att de olika nämnderna
redan idag ställer liknande grundläggande villkor för stöd.
Vidare föreslår motionärerna att kommunen ska införa ett gemensamt föreningsstödsregister.
Kommunstyrelsens verksamhet, hållbar samhällsutveckling (HSU), har ett uppdrag från
kommunstyrelsen att ta fram en plan för social hållbarhet där ett gemensamt föreningsstödsregister
planeras att inrymmas.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har genom Kerstin Bengtsson och Roberth Andersson den 14 april 2016
inkommit med en motion gällande införandet av gemensamt föreningsstödsregister och

regelverk. I motionen lyfter motionärerna att det inom kommunens nämnder finns olika slags
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föreningsstöd att söka. Kultur- och fritidsnämnden, vård-och omsorgsnämnden, social- och
arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsen har möjlighet att bevilja olika former av
föreningsstöd. Motionärerna konstaterar att samtliga nämnder har olika regelverk för sitt
föreningsstöd. De anser att det bör finnas ett grundläggande regelverk gällande krav och
villkor. Respektive nämnd bör sätta tydliga kriterier för bedömning och utfall för en mer
rättvis fördelning mellan föreningarna.
Motionärerna föreslå ett gemensamt föreningsstödsregister. Enheten hållbar
samhällsutveckling (HSU) har ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan för social
hållbarhet. Planen kommer att beröra ett antal aspekter för ett hållbart samhälle där
civilsamhället självklart spelar en viktig roll. Detta innebär att kommunens samarbete mellan
föreningar, organisationer och ideellt engagemang kommer att beröras i planen. Att upprätta
ett gemensamt föreningsstödsregister kan inrymmas inom planarbetet.
I arbetet med motionen framkom att det i Lidköpings kommun finns möjlighet för föreningar
att söka olika föreningsstöd för sin verksamhet. Föreningsstöden skiljer sig åt då de riktar sig
mot olika former av verksamhet. Vid en jämförelse mellan nämndernas villkor för
föreningsstöd framkom att de flesta nämnderna ställer samma grundläggande villkor gällande
ansökan av föreningsstöd. Dessa gemensamma villkor är så som:
Att föreningen ska vara öppen för alla. Att det ska finnas en vald styrelse, stadgar samt att
föreningen ska ha regelbundna möten. Vidare ska föreningen vara registrerad hos
Skatteverket och ha ett organisationsnummer samt att huvuddelen av medlemmarna är
folkbokförda i Lidköpings kommun.
De skillnader som finns gällande ställda villkor handlar om föreningsstödets syfte.
Exempelvis behandlar Kultur- och fritidsnämnden fritidsföreningar som bedriver verksamhet.
Medan ansökningarna hos Social- och arbetsmarknad riktar sig mot socialt engagemang.
Sammanfattningsvis
Motionen bör anses besvarad vad det gäller motionärernas förslag att upprätta ett
föreningsstödregister då detta planeras innefattas inom ramen för plan för social hållbarhet.
Förslaget att utreda gemensamma grundläggande regler och villkor för ansökan om
föreningsstöd avslås. Detta med bakgrund mot att genomlysningen visat att nämnderna redan
idag ställer liknande grundläggande villkor för föreningsstödet. Utifrån dessa grundläggande
villkor finns sedan specifikt utarbetade villkor utifrån respektive nämnds
verksamhetsområden.

Beslutet ska skickas till
Kerstin Bengtsson
Roberth Andersson
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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