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Kommunfullmäktige

Nr 64. Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om att
säkerställa ett långsiktigt stöd i form av verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer som har en etablerad verksamhet och som
idag stöds av Uppsala kommun
KSN-2014-1320

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet.
Reservation
Mohamad Hassan (FP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Uppsala den 27 maj 2015
Maria Gardfjell/Astrid Anker
I ärendet deltagande:
Maria Gardflell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Gustaf Lantz (S), Eva
Christiernin (S), Rahima Ortac, (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V),
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan (FP),
Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD).
Dessutom närvarande:
Johan Lundqvist (MP), Linda Eskilsson (MP), Hanna Mörck (V), Daniel Rogozinski (V),
Louise Landerholm Bill (M) och Anna Manell (FP).
Ärendet
Mohamad Hassan (FP) och Anna Manell (FP) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2014, att kommunfullmäktige ska besluta om att de
organisationer som under många år fått verksamhetsbidrag från kommunen och som har en
väl fungerande verksamhet ska få ett mer långsiktigt stöd.
Vidare föreslås att uppdrag ges till samtliga nämnder som hanterar organisationsbidrag att
säkerställa att föreningar och organisationer, som under flera år fått kommunala bidrag och
visat kvalitativa verksamheter, får ett långsiktigt stöd genom att det årliga bidraget görs om
till tre årigt samt indexregleras. Motionen återges i ärendets bilaga.
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Föredragning
Det finns flera anledningar för kommunen att stödja föreningslivet. Ett ideellt engagemang
ger förutsättningar för en bättre folkhälsa, bidrar till ett bredare kulturliv, ökar delaktigheten och känslan av att finnas i ett socialt sammanhang. Ett starkt civilsamhälle skapar
mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att anta överenskommelsen mellan Uppsalas
föreningsliv och Uppsala kommun (LÖK). Kommunstyrelsen har det kommunövergripande ansvaret för implementering och uppföljning av överenskommelsen.
Den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun är framtagen
mellan föreningsliv och kommun och innehåller ett antal principer och åtaganden för samverkan. Principerna knyter väl an till den nationella politiken för det civila samhället och
fungerar som utgångspunkt för kommunens relation till det civila samhället. Till exempel
betonar principen om självständighet föreningslivets säkerställande av oberoende för att
skapa långsiktighet när det gäller beslut, finansiering och andra förutsättningar som påverkar föreningar.
I den lokala överenskommelsen åtar sig kommunen att arbeta för och underlätta att föreningsbidrag ska vara lätta att förstå och få tag på. Vidare åtar sig kommunen att riktlinjer
för föreningsbidrag utformas i dialog med föreningslivet.
Den lokala överenskommelsen har varit en bidragande orsak till att några nämnder har
ändrat sina riktlinjer vilket ger möjlighet att söka treårigt bidrag. Treårigt bidrag kan nu
sökas hos äldrenämnden, kulturnämnden och omsorgsnämnden. Kvinnojouren och Tjejers
rätt i samhället, TRIS har som exempel beviljats bidrag för tre år av socialnämnden. Socialnämnden har en treårig överenskommelse om verksamhetsbidrag med föreningen Barnombudsmannen (B0iU). Arbetsmarknadsnämnden har en treårig överenskommelse om
partnerskap med Nybyvision.
Föreningslivet framförde synpunkter om kommunens föreningsstöd i samband med den
lokala överenskommelsens förarbete. Det som framfördes var bland annat svårigheten att
hitta rätt information om bidrag och bidragsregler, svårtolkade bidragsregler samt behov av
långsiktighet i föreningsstödet.
I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 finns uppdraget att utreda samordning
mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet.
Synpunkterna från föreningslivet tillsammans med erfarenheterna från nämnderna är
underlag i det arbetet. Utredningen beräknas redovisas för kommunstyrelsen i slutet av
2015.
I motionen föreslås även att bidragen ska indexregleras vilket innebär att bidragen anpassas
efter löner, skatter och penningvärdets förändringar. Effekterna av en indexreglering behöver utredas och är en naturlig del av kommunstyrelsens uppdrag. Det måste vägas mot
kommunens behov att hantera det ekonomiska utrymmet över tid.

Motionärernas vilja och ambition att säkerställa ett långsiktigt stöd till föreningar och
organisationer tas med i uppdraget att utreda samordning mellan nämndernas olika system
för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
Bilaga. Motion.
Sverige har ett starkt civilsamhälle. Det ska vi ha även i framtiden. Det civila samhället
bidrar till demokratin, välfården, folkhälsan, gemenskapen och den sociala sammanhållningen i vårt samhälle. Det civila samhällets funktion är att skapa band mellan människor
av olika bakgrund. Därigenom blir samhället starkare och mer humant. I Uppsala kommun
verkar många organisationer och föreningar som gör ett värdefullt arbete och kompletterar
de kommunala verksamheterna på ett fördömligt sätt. Många organisationer får verksamhets- eller projektbidrag från Uppsala kommun. Verksamhetsbidraget är idag uppbyggt så
att organisationerna och föreningarna varje år måste lämna in en ny bidragsansökan. Detta
innebär en stor ovisshet för frivilligorganisationer om den framtida ekonomin och gör det
svårt att planera arbetet långsiktigt. En sådan osäkerhet leder till att organisationerna kan
ha svårt att rekrytera personal. Folkpartiet vill med den här motionen underlätta för dessa
frivilligorganisationer att bedriva och utveckla sin verksamhet genom att säkerställa att de
får ett långsiktigt stöd som indexregleras. Folkpartiet vill gå ifrån dagens årliga ansökningar som skapar mer administration och osäkerhet för alla inblandade.
FP vill att de organisationer som under många år fått verksamhetsbidrag från kommunen
och som har en väl fungerande verksamhet, ska få ett mer långsiktigt stöd. Exempelvis kan
då organisationer som TRIS och Uppsala kvinnojour få det lättare att planera sin verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
att ge i uppdrag till samtliga nämnder som hanterar organisationsbidrag att säkerställa att
föreningar och organisationer, som under flera år fått kommunala bidrag och visat på
kvalitativa verksamheter, får ett långsiktigt stöd genom att det årliga bidraget görs om till
treårigt samt indexregleras.
Mohamad Hassan (FP) och Anna Manen (FP)

