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YTTRANDE

ETT MER JÄMLIKT SALA, MÅL 10 AGENDA 2030 – ETT MINDRE OJÄMLIKT
SAMHÄLLE – SÄKERSTÄLL ATT KOMMUNENS BIDRAG GÅR TILL FÖRENNIGAR SOM
ARBETAR MED JÄMLIKHET

Inledning

Salas Bästa skriver bland annat att grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av 

resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle 

bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex kön, etnicitet, 

religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv 

ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, under de senaste decennierna, så har klyftorna 

ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla 

människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutveckling. Ett område handlar om hur 

kommunen säkerställer att de föreningar som ges bidrag bidrar till att samhället blir mer jämlikt.

Bakgrund

Enligt Salas Bästa finns det flera delar som behöver bli bättre för att vi ska komma närmare

målet att samhället blir mer jämlikt. Man ser flera områden som kommunen behöver förbättrar 

för att arbeta mot målet minskad ojämlikhet. Ett område handlar om hur kommunen 

säkerställer att de föreningar som ges bidrag bidrar till att samhället blir mer jämlikt. 

För att göra det mer jämlikt för alla föreningar som får bidrag eller stöd från kommunen behövs 

det tas fram tydligare regler för vad som gäller. Det blev väldigt tydligt när både Folkets Hus var i 

konflikt med kommunen och nu sist, Missionskyrkan. Ju tydligare vi är som kommun desto 

mindre missförstånd och färre som kränks eller råkar illa ut oavsett vilken religion, politisk

åskådning, sexuell läggning, etnicitet, funktionsvariation, ålder eller annan ställning man har.

Lagda förslag

Att ge i uppdrag till Kommunstyrelsen att införa en regel att alla föreningar som begär 

ekonomiskt stöd/bidrag redogörför hur deras verksamhet säkerställer att ingen diskrimineras 

utifrån funktionshinder, religion, sexuell läggning, politiskåskådning, könstillhörighet, ålder eller 

kön förekommer inom eller i samband med deras verksamhet

Tjänstepersons yttrande

Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle

eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket 

värda. I Sverige regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) invånarnas lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagens 

nuvarande utformning trädde i kraft den 1 januari 2009.
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RF normalstadgar som idrottsföreningarna använder sig av stipulerar följande:

Vår verksamhetsidé Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor 

positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att 

den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll 

• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, 

får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet 

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar 

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet 

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Övriga ideella organisationer  som Kultur- och fritidsnämnden handlägger har liknande 

skrivelser.

Demokrativillkorsutredningen (SOU 2019:35) är en pågående statlig utredning som ger förslag 

på enhetliga demokrativillkor för statliga bidrag till civilsamhället. Innan regeringen tar ställning 

till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och 

andra intressenter. Några synpunkter som har lämnats är ”Bevisbörda och beviskrav”. Det 

saknas rimliga och stabila krav på civilsamhällets bevisbörda i att visa hur man uppnår 

demokrativillkoren. Utredningen måste förtydliga hur organisationer kan ha beviskrav utan att 

det leder till överväldigande administration

De allmänna reglerna för bidrag inom Kultur- och fritidsnämndens område har reviderats efter 

”Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende bidragsgivning till studieförbund och 

föreningar”. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med kontoret motverkar all diskriminering 

när det gäller etnicitet, kön, ålder, funktionsvariation och sexuell läggning. Vi strävar mot en 

nollvision för all form av kränkande särbehandling. För att ytterligare öka delaktighet och insyn 

har Sala kommun arbetat med lokal överenskommelse (LÖK) med lokala föreningar. 

Nämndens yttrande

Kultur – och fritidsnämnden anser att det redan finns regelverk som säkerställer att ingen 

diskrimineras utifrån kön, könsöverskridände identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder inom eller i samband med föreningsverksamhet 

inom Kultur- och fritidsnämndens område. Föreningarna ska arbeta för att stimulera mångfald 

och en jämlikhet mellan ungdomsgrupper, likaväl som jämställdhet mellan könen.. Med insikt 

om att de demokratiska värderingarna dagligen måste värnas, arbetar vi kontinuerligt för alla 

människors lika värde.

Konsekvenser för landsbygden
Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet bedöms inte ha några särskilda negativa konsekvenser för barn och ungdomar, nu eller 
i framtiden.

Kultur och Fritid

Roger Nilsson

Kultur- och fritidschef
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KOM  M U N Sammanträdesdatum

2020—04-27

Dnr  2020/188

§  29 Motion om ett mer jämlikt Sala  — säkerställ att kommunens bidrag
går till föreningar som arbetar med jämlikhet

INLEDNING

Hanna Westman (SBA) inkom den 28 januari  2020  med rubricerad motion.

Beredning

Motion om ett mer jämlikt Sala  -  säkerställ att kommunens bidrag går till föreningar

som arbetar med jämlikhet

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar,

a_tt hänskjuta motion om ett mer jämlikt Sala —säkerställ att kommunens bidrag går

till föreningar som arbetar med jämlikhet till kommunstyrelsen för beredning.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Gux  a  20mm
Justeranoessign .  ,  ./' Utdragsbestyrkande

w OPM (i? u



MOTION3 ETTMERJÄMLIKTSALA

MÅL10AGENDA2030–ETTMINDREOJÄMLIKT
SAMHÄLLE–SÄKERSTÄLLATTKOMMUNENSBIDRAGGÅR
TILLFÖRENINGARSOMARBETARMED JÄMLIKHET

Grundenför ett hållbartsamhälleär enrättvisfördelningavresurserochsåväl
ekonomiskt,socialtochpolitisktinflytandei samhället.Globalamålensledordär LeaveNo
OneBehindochmål10 belyserviktenavatt verkaför ett samhälledär ingenlämnas
utanföri utvecklingen.

Ett jämliktsamhällebyggerpåprincipenom allaslikarättigheterochmöjligheter
oberoendeav t.ex.kön,etnicitet,religion,funktionsvariation,ålderochannanställning.
Ävenom mångaländerharhaftenpositivekonomiskutvecklingmedminskadfattigdom
underdesenastedecennierna,såharklyftornaökatbådeinomochmellanländer.
Jämlikhetminskarriskenför konflikteroch främjarallamänniskorsmöjlighetatt deltai
ochpåverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenochi vår kommun. I vårkommunfinns
det fleradelarsombehöverbli bättreför att vi skakommanärmaredettamål.Vi har flera
områdensomvi vill se att kommunenförbättrarför att arbetamot måletminskad
ojämlikhet.Ettområdehandlarom hur kommunensäkerställeratt de föreningarsomges
bidragbidrartill att samhälletblir mer jämlikt.Inomidrottsrörelsenfinnsdetstora
satsningarpåatt arbetameddetta,SISUär enbrapartner somföreningarnakandranytta
av.Inomandraföreningarsomhaftsamröremedkommunenharvi underförraåretsett
enstor utveckling, dåMissionskyrkant ex nu tagitstorakliv i arbetetmedHBTQfrågor.
Menför att göradetmer jämliktför allaföreningarsomfår bidragellerstödfrån
kommunenbehövs det tas framtydligarereglerför vadsomgäller.Detblevväldigttydligt
närbådeFolketsHusvar i konflikt medkommunenochnu sist,Missionskyrkan.Ju
tydligarevi är somkommundesto mindremissförståndoch färresomkränksellerråkar
illaut oavsettvilkenreligion,politiskåskådning,sexuellläggning, etnicitet,
funktionsvariation,ålderellerannanställningmanhar.

Jagföreslårdärförkommunfullmäktigebesluta:

Att ge i uppdragtill Kommunstyrelsenatt införaenregelatt allaföreningarsombegär
ekonomisktstöd/bidragredogörför hur derasverksamhetsäkerställeratt ingen
diskriminerasutifrånfunktionshinder,religion,sexuellläggning,politiskåskådning,
könstillhörighet,ålderellerkönförekommerinomelleri sambandmedderasverksamhet.

HannaWestman,ledamotkommunfullmäktige,SalasBästa




