
I SALA 
KOMMUN 

§ 141 

Justerandes sign 

O)JJJ 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 

SK 20~Qti188 
2021.1142 

2021-09-08 

Svar på motion om ett mer jämlikt Sala - säkerställ att 
kommunens bidrag går till föreningar som arbetar med jämlikhet 
INLEDNING 
Hanna Westman (SBÄ) inkom den 28 januari 2020 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en regel att alla 
föreningar som begär ekonomiskt stöd/bidrag redogör för hur deras verksamhet 
säkerställer att ingen diskrimineras utifrån funktionshinder, religion, sexuell 
läggning, politisk åskådning, könstillhörighet, ålder eller kön inom eller i samband 
med deras verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.1071, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2021.558, motion om ett mer jämlikt Sala - säkerställ att kommunens 
bidrag går till föreningar som arbetar med jämlikhet 
Bilaga KS 2020.6742, yttrande från Kultur- och Fritid 
Bilaga KS 2020.7025, protokollsutdrag KFN § 115, 2020-09-23 

Ledningsutskottets beslut 2021-08-25, § 156 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att motionen avslås. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att motionen bifalles. 

Magnus Edman (SD) yrkar bifall till Hanna Westmans (SBÄ) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner 
ledningsutskottets förslag bifallet. 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och finner 
yrkandet avslaget. 
Ordförande ställer proposition på Hanna Westmans (SBÄ) yrkande mot avslag och 
finner yrkandet avslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-08 

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S) och Viktor Kärvinge 
(S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ), Magnus Edman (SD) och Andreas Andersson (SD) 
reserverar sig till förmån för Hanna Westmans (SBÄ) yrkande. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Anders Wigelsbo 

Svar på motion om ett mer jämlikt Sala - säkerställ att 
kommunens bidrag går till föreningar som arbetar med jämlikhet 
Hanna Westman (SBÄ) inkom den 28 januari 2020 med rubricerad motion. 

Motionären föreslår 

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en regel att alla föreningar som begär 
ekonomiskt stöd/bidrag redogör för hur deras verksamhet säkerställer att ingen 
diskrimineras utifrån funktionshinder, religion, sexuell läggning, politisk åskådning, 
könstillhörighet, ålder eller kön förekommer inom eller i samband med deras 
verksamhet 

Motionären skriver 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 till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och 
annan ställning. 
Motionären lyfter fram olika delar där Sala kommun behöver förbättra sig för att 
komma närmare detta mål. Ett område handlar om hur kommunen säkerställer att 
de föreningar som ges bidrag bidra till att samhället blir mer jämlikt 

Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

I yttrandet hänvisas till gällande lagstiftning (Diskrimineringslagen (2008:567) och 
Riksidrottsförbundets stadgar som reglerar/uppmanar till invånarnas/ utövarnas 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

I den pågående statliga utredningen Demokrativillkorsutredningen (SOU 2019:35) 
ges förslag på enhetliga demokrativillkor för statliga bidrag till civilsamhället. 

De allmänna reglerna för bidrag inom Kultur- och fritidsnämndens område har 
reviderats efter "Revisionsrapport - Granskning av internkontroll avseende 
bidragsgivning till studieförbund och föreningar. Nämnden tillsammans med 
kontoret strävar mot en nollvision för all form av kränkande särbehandling. 

SK 202Q~188 

DIA ~1f~i:1J;m~ 
2021-08-19 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växe l: 0224-74 70 00 
Fax: 0224- 188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sa la.se 
Direkt: 0 224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

För att ytterligare öka delaktighet och insyn har Sala kommun arbetat fram en lokal 
överenskommelse (LÖK) med lokala föreningar. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att det redan finns regelverk som stärker att ingen 
diskrimineras utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsvariatoner, sexuell läggning och ålder inom eller i 
samband med föreningsverksamhet inom Kultur - och fritidsnämndens område. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

otionen besvarad 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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MOTION 3 ETT MER JÄMLIKT SALA 

MÅL 10 AGENDA 2030 - ETT MINDRE OJÄMLIKT 
SAMHÄLLE - SÄKERSTÄLL ATT KOMMUNENS BIDRAG GÅR 
TILL FÖRENINGAR SOM ARBETAR MED JÄMLIKHET 

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl 
ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No 
One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas 
utanför i utvecklingen. 

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 samhällsutvecklingen. Både i världen och i vår kommun. I vår kommun finns 
det flera delar som behöver bli bättre för att vi ska komma närmare detta mål. Vi har flera 
områden som vi vill se att kommunen 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. Inom idrottsrörelsen finns det stora 
satsningar på att arbeta med detta, SISU är en bra partner som föreningarna kan dra nytta 
av. Inom andra föreningar som haft samröre med kommunen har vi under förra året sett 
en stor utveckling, då Missionskyrkan tex nu tagit stora kliv i arbetet med HBTQ frågor. 
Men 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. 

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

Att ge i uppdrag till Kommunstyrelsen att införa en regel att alla föreningar som begär 
ekonomiskt stöd/bidrag redogör för hur deras verksamhet säkerställer att ingen 
diskrimineras utifrån funktionshinder, religion, sexuell läggning, politisk åskådning, 
könstillhörighet, ålder eller kön förekommer inom eller i samband med deras verksamhet. 

Hanna Westman, ledamot kommunfullmäktige, Salas Bästa 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

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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Vår verksamhetside 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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Yttrande: Motion gällande ett mer jämlikt Sala 

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 till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, 
ålder och annan ställning. Ett område handlar om hur kommunen säkerställer att de 
föreningar som ges bidrag bidrar till att samhället blir mer jämlikt. 

Beredning 
Bilaga KFN 2020/77 Yttrande: Motion gällande ett mer jämlikt Sala 
Kultur- och fri tidschef Roger Nils son föredrar ärendet. 

I Sverige regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) invånarnas lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions nedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009. 

RF, Riksidrottsförbundet, normalstadgar som idrottsföreningarna använder sig av 
stipulerar följande: 

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. 

Yrkande 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Kultur - och fritidsnämnden finner att det redan finns regelverk som säkerställer 
att ingen diskrimineras utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder inom eller i 
samband med föreningsverksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens område. 

Jessica Silversten (S) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att motionen avslås 

Utdragsbestyrkande Justerandes ~ign 
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Justerandes sign 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 

Proposition 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot oppositionens yrkande om avslag och 
finner ordförandeförslaget bifallet. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Kultur - och fritidsnämnden finner att det redan finns regelverk som säkerställer 
att ingen diskrimineras utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder inom eller i 
samband med föreningsverksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens område. 

Reservation 
Jessica Silversten (S) och Kristina Nyberg (S) reserverar sig till förmån för 
oppositionens förslag. 

Utdrag 
KS 

WJJ 
Utdragsbestyrkande 
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