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Svar på motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Andreas Weiborn CM) inkom den 29 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det tas fram gemensamma former och regler för bidrag och 
kommun lat stöd till sociala aktörer i civilsamhället 

Motionären skriver att det är ett problem att det saknas former för hur bidrag, och 
vem som ska ansvara för bidragen till föreningarna. Idag får aktörer bidrag från 
olika förvaltningar, utskott och nämnder. 

Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Motionären efterlyser riktlinjer, rutiner, former och regler för hur bidrag och stöd 
till föreningar/sociala aktörer ska utges samt ett klargörande om vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltning som ska ansvara för handläggning och beslut 

I Reglemente för kommunstyrelsen står det att kommunstyrelsen ska handlägga 
ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och idrottsföreningar, 
samlingslokaler, pensions- och handikappföreningar samt besluta om regler för 
bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen 
ska handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar samt 
samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Det är en fördel med en enhetlig och samlad hantering med gemensamma former 
och regler av frågor som rör bidrag och stöd till föreningar/social aktörer. Ett samlat 
kommunalt ansvar på dessa frågor bör ligga under en nämnd. Kommunstyrelsen bör 
överta ansvaret rörande stöd till föreningar som idag erhåller stöd/bidrag efter 
handläggning i andra förvaltningar och beslut i annan nämnd. 

Sedan motionen skrevs och svar inkommit från kommunstyrelseförvaltningen och 
Vård- och omsorgsnämnden har en reviderad politisk organisation antagits av 
kommunfullmäktige att gälla fr. o m 1.1 2015. I den finns bl. a en fristående och 
självständig Kultur och fritidsnämnd. 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn och komma med förslag till 
kommunalt ansvar och regler för bidrag och stöd från Sala kommun till sociala 
aktörer inom civilsamhället 

att anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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YTTRANDE 

Ang. Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället har inkommit till kultur
och fritidskontoret för yttrande. 

Motionärerna Andreas Weiborn och Michael PS Johansson yrkar i sin motion att 
Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att ta 
fram gemensamma former för bidrag och regler till sociala aktörer inom 
dvilsamhället. 

I skrivelsen påpekas det att det stöd som nu utges till olika ideella aktörer i den 
sociala sektorn hanteras av olika förvaltningar i kommunen samt olika politiska 
organ. 

Motionärerna önskar tydligare former och regler för hur bidrag och stöd till sociala 
aktörer inom dvilsamhället ska behandlas samt tydliggöra vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltning som ska ansvara för handläggning och beslut 
rörande kommunalt stöd. 

Kultur- och fritidskontoret anser att det är en fördel med en enhetlig och samlad 
hantering av frågor rörande bidrag och stöd till föreningar jsodala aktörer samt att 
ett samlat kommunalt ansvar för beslut bör ligga under ett enda politiskt organ. 

Kultur- och fritidskontoret yrkar bifall till motionens intentioner om gemensamma 
former och regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer inom 
dvilsamhället. 

Kultur & Fritid 
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Yttrande över motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhället 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär värd- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/19/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgs nämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhället". 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

i!l;t anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhället". 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf 

Till 
VArd- och omsorgsn~mnden 
Sala kommun 

Yttrande ang. motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsam
hället. 

Rubricerad motion har inkommit till Vård- och omsorgsnämnden på remiss för 
yttrande. Motionärerna Andreas Weiborn och Michael PB Johansson yrkar I sin 
motion att Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Kommunstyrelsens för
valtning att ta fram gemensamma former för bidrag och kommunalt till sociala ak
törer inom dvilsamhället. 

Motionärerna konstaterar i sin skrivelse att det stöd som nu utges till olika ideella 
aktörer hanteras av olika förvaltningar i kommunen samt att Kommunstyrelsens 
ledningsutskott för sin del också kommer att behandla fräga rörande stöd till en 
social förening. 

Motionärerna efterlyser riktlinjer, rutiner, former och regler för hur bidrag och stöd 
till föreningarisociala aktörer ska utges samt ett klargörande om vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltning som ska ansvara för handläggning och beslut 
rörande sådant stöd. 

I Sala kommuns författningssamling, reglemente för Kommunstyrelsen, antagen och 
gällande från 2012-12-17, anges i § 10 att Kommunstyrelsen ska: 

handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och 
idrottsföreningar, samlingslokaler, pensionärs- och handikappföreningar 
samt 

besluta om regler för bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 

Vidare anges i § 11 att Kommunstyrelsen ska: 

handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar samt 

samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Utifrån gällande reglemente och det samlade ansvar som Kommunstyrelsen Idag har 
rörande handläggning av och beslut om frågor rörande bidrag och stöd till före
ningar förefaller det också naturligt att Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag 
att ta fram gemensamma former och regler om hur sådant stöd ska utges, i enlighet 
med vad motionärerna föreslår. 

Sala kommun 
Värd- och om~or,s'örvaltningen 
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Värd- och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsnämnden menar för sin del också att det är en fördel med en en
hetllg och samlad hantering av frägor rörande bidrag och stöd till föreningar/sociala 
aktörer samt att ett samlat kommunalt ansvar för sådana frågor bör ligga kvar på 
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens förvaltning samt att Kommunstyrelsen 
övertar ansvaret rörande stöd till föreningar som idag erhåller stöd/bidrag efter 
handläggning i andra förvaltningar och beslut I annan Kommunal nämnd. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård och omsorgsnämnden besluta 

att anta avgivet yttrande som nämndens remissvar angående motion om bidrag till 
sociala aktörer inom civilsamhället. 

I tjänsten 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Enheten för Information, stöd och utredning 

211} 
2014·02-13 
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Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

De aktörer inom civilsamhället som är verksamma inom den sociala sektorn saknar 
idag ett entydigt bidragssystem i Sala. Som situationen är idag så får bland annat 
Kvinnojouren stöd av Vård- och Omsorgsförvaltningen samtidigt som flertalet 
sociala föreningar får stöd av Kultur- och Fritidskontoret. Vidare kommer även 
Kommunstyrelsens ledningsutskott att behandla frågan om att stödja en 
socialförening. 

Det är vår uppfattning om att dessa aktörer som ofta bedriver sin verksamhet i 
föreningsform fyller en viktig funktion och bidrar mycket till samhället. Däremot ser 
vi det som ett problem att det saknas former för hur bidrag och vem som ska 
ansvara för bidragen till föreningarna skall vara. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer inom civilsamhället 

[Ut~rD 
Michael PS Johan son 


