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Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inom den 27 maj 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår utifrån principen en väg in, att kommunen 
bör ta fram tydliga regler för vem som bereder ärenden hemställda till kommunen 
från föreningslivet och civilsamhället 

Motionärerna skriver att kommunen i regler ger ut bidrag via kultur- och 
fritidskontoret till föreningslivet. l samband med att den politiska organisationen 
och förvaltningsorganisationen förändrades under 2012 så har det varit oklart vilka 
som ska hantera bidragsärenden. Idag saknas det en tydlig struktur över hur 
ärenden, med föreningar som avsändare, ska hanteras. Som det ser ut idag kan en 
ansökan från en förening behandlas politiskt flera gånger. Det borde finnas en 
tydligare struktur med utgångspunkt i principen en väg in, att det borde vara en väg 
in för föreningar att hemställa ett ärende till kommunen. 

Idag finns tydliga delegationsbestämmelser för beredning och beslut av bidrag och 
stipendier inom kultur- och fritidsområdet Däremot kan det finnas behov av ta fram 
en lathund för föreningslivet och civilsamhället för att informera om till vilken 
instans man lämnar in ansökan till, vem som bereder och besluta i inkommande 
ärenden. 

Med hänvisning till ovanstäende föreslär jag att ledningsutskottet föreslär att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en lathund för att informera 
om till vilken instans man lämnar in ansökan till, vem som bereder och besluta i 
inkommande ärenden inom ansvarsområde kultur- och fritid. 

att därmed anse motionen besvarad 
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Sala Kommun ger i regel ut bidrag till föreningar via Kultur- och Fritids kontoret, som 
delar ut flera olika bidrag till förenings livet. Exempelvis så ger Kultur- och 
fritidskontoret ut följande bidrag: skötselbidrag, lokalbidrag, investeringsbidrag, 
utbildningsbidrag, arrangemangsbidrag, extra föreningsbidrag, evenemangsstöd, 
kulturbidrag och verksamhetsbidrag. Det är bra att Sala Kommun i den mån som den 
kan stödjer det lokala föreningslivet 

l samband med att den politiska- och förvaltningsorganisationerna förändrades under 
2012 så har det uppstått en oklarhet över vilka som skall hantera bidragsärenden. 
Idag saknas det en tydlig struktur över hur ärenden sorn har föreningar som 
avsändare skall hanteras. Sorn strukturen är idag kan det resultera i att en ansökan 
från en förening kan behandlas av politiskaorgan flera gånger. Vidare har det hänt att 
föreningar har hemställt ett ärende direkt till kommunstyrelsen ledningsutskott. Vilket 
gör det oklart över hur ärenden ska behandlas. 

Det borde finnas en tydligare struktur med utgångspunkt i principen om en väg in. 
Vilket aves att det borde vara en väg in för föreningar att hemställa ett ärende till 
kommunen. Sala Kommun ska stödja det lokala föreningslivet men det måste finnas 
en tydligare struktur för hur ärendena bereds inom kommunen. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar att: 
Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utifrån motionens intention med 
principen orn en väg in, ta fram tydligare regler för vem som bereder ärenden 
hemställda till kommunen från föreningslivet och civilsamhället 

Michael PB Johansson(M) 
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