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Initiativärende: Stöd till det lokala föreningslivet under
coronapandemin
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel till
de ideella föreningar som bedriver verksamhet i kommunen, och som kan påvisa att de lidit
förlust under 2020 p.g.a coronapandemin. Medlen fördelas utifrån det antal registrerade
medlemmar som respektive förening har för 2020, men även andra fördelningsnycklar kan
användas. Kommunstyrelseförvaltningen tilldelas genom kommunchefen uppgiften att fullgöra
fördelningen. Medlen tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel, den sammanlagda summan att
fördela uppgår till 500 tkr. Förutsättning föreligger att nyttja den ofördelade budgeten för detta
syfte då situationen är oförutsedd.
Reservation
Lars-Erik Olsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att ärendet får väckas med
följande motivering: I kallelsen får vi reda på att den styrande majoriteten vill lägga ett
initiativärende om stöd till det lokala föreningslivet under coronapandemin. Ärendelistan var
utskickad den 17/11 dvs fem dagar efter det att budgeten för 2021 var tagen, i den styrande
majoritetens budgetförslag finns inga satsningar på föreningslivet men det finns i S och MP´s
budget. Ärendet är illa underbyggt bl a ger kommunstyrelsen utbildningsnämnden i uppdrag att
fördela pengarna vilken man inte får, det är bara kommunfullmäktige som kan ge sådana
uppdrag. När man blir varse om sitt misstag så kommer den styrande majoriteten med ett
reviderat förslag där helt plötsligt kommunstyrelsen på väldigt lösa grunder ska fördela pengarna.
Fördelningsnyckeln till det eventuella bidraget är mycket dåligt beskrivet och kan därmed leda till
att föreningarna bedöms olika. Det kan inte hellre säkerställas att alla föreningar kommer att
kunna nås med så kort varsel. Enligt reglementena är det utbildningsnämnden som ansvarar för
föreningsstödet trots detta väljer den styrande majoriteten att ge uppdraget till
kommunstyrelsen. Sen väljer den styrande majoriteten att pengarna skall tas från den ofördelade
budgeten, som enligt vår bedömning det inte finns stöd för. Socialdemokraterna vill bara
understryka att vi är positiva till och röstade för stödet till föreningarna. Efter en lång debatt kom
vi fram till ett förslag som vi kunde ställa oss bakom. Det är tillvägagångssättet som vi tycker är
under all kritik. Som styrande har man tillgång till kommunens samlade resurser men väljer att
lägga fram ärendet utan att använda sig av dessa resurser.
Ärendet
Ett initiativärende om stöd till det lokala föreningslivet under coronapandemin väcks av
Bollebygdsalliansen genom Michael Plogell (FR) på dagens sammanträde. Initiativärendet lyder:
Föreningarna i Bollebygd lider ekonomiskt p.g.a den rådande coronapandemin och den andra våg
som vi nu upplever har knappast förbättrat deras situation. Kommunen har tidigare riktat stöd till
det lokala näringslivet, men ser att det finns ett starkt behov av att även stödja kommunens
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föreningar. Därför föreslår vi i Bollebygdsalliansen att kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela
medel till de ideella föreningar som bedriver verksamhet i kommunen. Medlen föreslås fördelas
utifrån det antal registrerade medlemmar som respektive förening har för 2020, men även andra
fördelningsnycklar kan användas. Kommunstyrelseförvaltningen tilldelas genom kommunchefen
uppgiften att fullgöra fördelningen. Vi föreslår vidare att medlen tas ur kommunstyrelsens
ofördelade medel och att den sammanlagda summan att fördela uppgår till 500 tkr. Förutsättning
föreligger att nyttja den ofördelade budgeten för detta syfte då situationen är oförutsedd.
Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Rune Kennborn (KD) föreslår följande som tilläggsförslag: Ideella föreningar som kan påvisa att
de lidit förlust under 2020 p.g.a coronapandemin.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om initiativärendet kan väckas eller inte och finner att
kommunstyrelsen beslutar att det får väckas. Därefter frågar ordföranden om ärendet ska
avgöras på dagens sammanträde eller lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för handläggning,
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet på dagens sammanträde.
Ordföranden frågar om förslag till beslut, med Rune Kennborns (KD) tilläggsförslag, kan antas
och finner att så sker.
Reservation
Lars-Erik Olsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att ärendet får väckas med
följande motivering: I kallelsen får vi reda på att den styrande majoriteten vill lägga ett
initiativärende om stöd till det lokala föreningslivet under coronapandemin. Ärendelistan var
utskickad den 17/11 dvs fem dagar efter det att budgeten för 2021 var tagen, i den styrande
majoritetens budgetförslag finns inga satsningar på föreningslivet men det finns i S och MP´s
budget. Ärendet är illa underbyggt bl a ger kommunstyrelsen utbildningsnämnden i uppdrag att
fördela pengarna vilken man inte får, det är bara kommunfullmäktige som kan ge sådana
uppdrag. När man blir varse om sitt misstag så kommer den styrande majoriteten med ett
reviderat förslag där helt plötsligt kommunstyrelsen på väldigt lösa grunder ska fördela pengarna.
Fördelningsnyckeln till det eventuella bidraget är mycket dåligt beskrivet och kan därmed leda till
att föreningarna bedöms olika. Det kan inte hellre säkerställas att alla föreningar kommer att
kunna nås med så kort varsel. Enligt reglementena är det utbildningsnämnden som ansvarar för
föreningsstödet trots detta väljer den styrande majoriteten att ge uppdraget till
kommunstyrelsen. Sen väljer den styrande majoriteten att pengarna skall tas från den ofördelade
budgeten, som enligt vår bedömning det inte finns stöd för. Socialdemokraterna vill bara
understryka att vi är positiva till och röstade för stödet till föreningarna. Efter en lång debatt kom
vi fram till ett förslag som vi kunde ställa oss bakom. Det är tillvägagångssättet som vi tycker är
under all kritik. Som styrande har man tillgång till kommunens samlade resurser men väljer att
lägga fram ärendet utan att använda sig av dessa resurser.
Skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-11-24

Kommunchef, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 3 of 3

