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Svar på motion om krav vid extra stöd 

Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april 2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att förvaltningarna ska 

gemensamt, utifrån motionens intentioner, utreda förutsättningarna för att 
kunna ställa krav vid extra bidrag. 

Motionären skriver att Sala kommun idag ger ut bidrag till föreningar och 
organisationer genom olika former av bidrag genom kultur- och fritidskontoret 
Även kommunstyrelsen ger bidrag till några föreningar som inte erhåller stöd från 
kultur- och fritidskontoret Vid några tillfällen har kommunen gått in med extra stöd 
till föreningar eller organisationer som redan tidigare fått stöd av kommunen. Dessa 
gånger har kommunen inte ställt krav på motprestation. I de fall, där kommunen 
anser att de ska bidra med extra stöd, borde kommunen ställa krav på 
motprestation av dem som ska tå bidraget 

Kultur- och fritidskontoret har i uppdrag att hantera bidrag till föreningar. De har en 
nära dialog med föreningarna och har möjlighet att ställa krav på motprestation i 
föreningens verksamhet om de ska få bidrag. Det kan vara att föreningen ska ha en 
drogpolicy, sköta om någon anläggning eller att föreningen ska ställa upp i RIK
skola. (RIK-skola står för Rörelse Idrott och Kultur i skolan där målgruppen är 
elever i årskurs 1-3. Föreningarna kommer till skolan en lektionstimme per vecka 
och klass.) 

Ibland kommer det in ansökningar om extra anslag. Oftast har det hänt något med 
föreningens lokaler eller utrustning och det behövs akut pengar till reparation för 
att kunna fortsätta verksamheten. Dessa ansökningar har i vissa fall inkommit till 
kommunstyrelsen med begäran om extra anslag. 

Alla extraanslag från föreningar ska handläggas av kultur- och fritidskontoret, som 
utreder om anslaget är lämpligt och kan utgå. Om det behövs äskas extra pengar är 
det kultur- och fritidskontoret som skriver fram ärendet till kommunstyrelsen om 
extra anslag. Anser kommunstyrelsen att det ska ställas motprestation av 
föreningen för att de ska få bidraget, ska detta ingå i beslutet om extraanslaget 
Sådana motprestationer kan vara av varierande slag från fall till fall beroende på 
karaktären av bidrag, t ex aktivitets-, lokalhyrs-eller investeringsbidrag. 
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l efterhand följer kultur- och fritidskontoret upp vad beviljat bidrag har använts till 
och om motprestationen har uppfyllts. l de fall kommunstyrelsen har fattat beslut 
återrapportering av beviljade bidrag och deras användning göras till det. Det står 
givetvis kommunstyrelsen fritt att ställa villkor i sådana extra fall som anges ovan. 
Kommunstyrelsen/Kultur- och fritidsutskottet har ansvar för den samlade bilden av 
olika föreningars verksamhet och kommunala bidrag inom kultur- och 
fritidssektorn. 

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

att anse motion besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Motion om krav vid extra stöd 

Idag ger sala Kommun ut bidrag till föreningar och organisationer genom olika former 

av bidrag. Exempelvis så ger Kultur- och fritidskontoret ut följande bidrag: 

skötselbidrag, lokalbidrag, samlingslokalbidrag, investeringsbidrag, utbildningsbidrag, 

arrangemangsbidrag, extra föreningsbidrag, evenemangsstöd, kulturbidrag och 

verksamhetsbidrag. Övrigt så ger kommunen via kommunstyrelseförvaltningen stöd 

till några föreningar som inte erhåller stöd från kultur och fritidskontoret Vid olika 

tillfällen har Sala Kommun gått in med extra stöd till föreningarna eller organisationer 

som redan har fått stöd av kommunen. Vid dessa tillfällen har kommunen inte ställt 

krav på motprestationer. Exempelvis har Folketshus och Salaortens Ryttarförening 

flera gånger fått extra stöd under de senaste mandatperioderna. l sådana ärenden 

där kommunen anser att den skall bidra med extra stöd borde kommunen ställa 

formella krav på motprestationer av de som skall erhålla extra stöd. 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad att Kommunfullmäktige 

beslutar att: 

Att uppdra till förvaltningarna att gemensamt utifrån motionens intention utreda 

förutsättningarna för att kunna ställa krav vid extra bidrag. 


