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Bakgrund till ärendet:
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2017 att införa nya bidragsformer till
civilsamhället. De nya bidragen började gälla från och med 1 januari 2018.
Syftet med de nya bidragen var att uppdatera de gamla bidragsformerna för att
bättre motsvarar dagens behov av bidrag, skapa ett lättöversiktligt och likställt
bidragssystem, skapa ett flexiblare system som möjliggör kortare planeringstid
för arrangörer.
Nämnden gav uppdrag till Kultur och fritidskontoret, att i slutet av 2018,
återkomma med en uppföljning av de nya bidragsformernas utfall. De nya
bidragen är: Publika arrangemang och öppna aktiviteter, Föreningars
kompetens och utveckling och Snabb slant vuxen.
Sammanfattning
De nya bidragen har varit gällande minder än ett år. Kultur och fritidskontoret
gör bedömningen att de under denna tid, haft en positiv utveckling när det
kommer till fler arrangemang och aktiviteter. Då bidragen varit gällande under
minder än ett år, kan inga större slutsatser dras av deras effekt, i detta skede.
Kultur- och fritidskontoret följer utfallet av samtliga bidrag och återrapporterar
löpande till nämnden.
Samtliga nya bidrag har sökts och beviljats stöd under 2018. Publika
arrangemang och öppna aktiviteter har beviljats till 14 arrangemang. Det har
varit ett stort intresse för ”Föreningars kompetens och utveckling” speciellt
från några föreningar. Bidraget ger Kultur och fritidsnämnden goda
möjligheter till samverkan med idrottsrörelsen i frågor som rör värdegrund och
jämställdhet, samt övriga insatser som höjer föreningens kvalitet.
Det nya bidraget / stipendiet Snabb slant är helt nytt i sitt slag. Det har endast
sökts och beviljats vid ett tillfälle. Kontoret gör bedömningen det behöver en
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längre inkörs-tid för att få genomslag hos målgruppen. Vi kan inte idag dra
några slutsatser kring dess effekt på antalet arrangemang och aktiviteter.
Det finns ett behov av att förtydliga vissa begrepp och definitioner i
bidragskriterierna i syfte att förenkla ansökningsprocessen. Kultur och
fritidskontoret föreslår en ändring i reglementet för Publika arrangemang och
öppna aktiviteter som rör arvodering. Kontoret föreslår även att krav på
återrapportering införs.
Gensvaret på de nya bidragen, har varit positivt från föreningslivet, förutom
från pensionärsföreningarna. Kultur och fritidskontoret föreslår därför att de
pensionärsföreningar som önskar, får möjlighet att återgå till de tidigare
bidragskriterierna.
Utfall av nya bidragen
”Publika arrangemang och öppna aktiviteter”
Totalt har 14 arrangemang eller aktiviteter genomförts med stöd av det nya
bidraget. Det är till stor del etablerade kultur-föreningar som sökt och beviljats
bidrag för arrangemang och aktiviteter som ligger i linje med deras
kärnverksamhet.
Dessa föreningar har inte beviljats stöd från den gamla bidragsformen, för
verksamhet under 2018. Publika arrangemang och öppna aktiviteter
möjliggjorde att dessa arrangemang förverkligades.
En idrottsförening, Skytteholm golfklubb har arrangerat ”golfens dag med stöd
av bidraget”. Syftet var att nå ut med verksamheten till en ny målgrupp. Detta
är en ny typ av arrangemang som tidigare inte beviljats bidrag. Ansökan ligger i
linje med målet att möjliggöra för flera aktörer att arrangera aktiviteter och
mötesplatser för kommunens invånare.
”Föreningars kompetens och utveckling”
Sex utbildningsinsatser har genomförts med stöd av de nya bidragen. En
förening har sökt bidraget två gånger, men beviljats endast en gång.
Intresset från föreningarna har varit stort för bidraget. Idrottsrörelsen har
förstärkt sitt arbete kring värdegrundsfrågor, jämställdhet, modernisera
föreningen mm. De nya bidraget ger Kultur och fritidskontoret goda
möjligheter till samverkan med föreningslivet i utvecklingen kring dessa frågor.
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”Snabb slant”
En privatperson har beviljats Snabb Slant vuxen för ett kulturarrangemang
som genomfördes på Ekebyhovs slott.
Förtydliganden av regelverket
Under handläggningsprocessen av bidragen har vissa frågor aktualiserats som
rör definitioner och förtydliganden av begrepp. Kultur och fritidskontoret
arbetar med att förtydliga och exemplifiera ansökningshandlingarna, så att
ansökningsprocessen förenklas.
I nuvarande reglemente för Publika arrangemang och öppna aktiviteter står:
”bidraget ges för de kostnader föreningen har för att arrangera arrangemanget,
upplevelserna eller aktiviteterna. Som bidragsberättigade kostnader räknas t
ex; gage, marknadsföring och utrustning mm”.
Kultur och fritidskontoret föreslår ett förtydligande i reglementet med tillägget;
”personer som redan är arvoderade av föreningen eller annan delaktig aktör
kan inte uppbära arvode genom bidraget. Bidrag kan sökas för att ta in
extern kompetens i det fall kompetensen inte finns i den egna
organisationen”.
Vidare föreslår Kultur och fritidskontoret att ett tillägg görs i reglementet för
samtliga bidrag om krav på återrapportering från föreningar som beviljas
bidrag.
Synpunkter från föreningarna
Gensvaret och intresset för bidragen har från föreningslivets sida varit gott,
förutom från pensionärsföreningarna.
Pensionärsföreningarna har uttryckt missnöjde med de nya bidraget Publika
arrangemang och öppna aktiviteter, efter införandet av det. De anser att de nya
bidraget medför större administration och motsätter sig att kriterierna kräver
att arrangemangen ska vara öppna för icke-medlemmar. De har inkommit med
en skrivelse Till Kultur-och fritidsnämnden, 2018-11-11 där de sammanfattar
sina ståndpunkter. Se bilaga 1.
Pensionärsföreningarna motiverar sitt ställningstagande med att det saknas
lokaler som rymmer många personer. Därmed anser pensionärerna det vara ett
orimligt krav. De hävdar att de riskerar tvingas utesluta medlemmar ur
arrangemangen under dessa krav.
Kultur- och fritidskontoret och senare Idélabbet har vid flera tillfällen träffat
pensionärsföreningarna i syfte att förtydliga och förklara vad den nya bidraget
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innebär. De har även erbjudits hjälp i hur ansökningarna ska fyllas i. Det ny
bidraget ger pensionärsföreningarna möjlighet till högre bidragsbelopp och
därmed större verksamhet än det förra gjorde.
Då upprepade möten och förd dialog med företrädare från
pensionärsföreningarna inte resulterat i en förändrad inställning från dem
föreslår Kultur och fritidskontoret en övergångslösning över en treårsperiod
där var och en av pensionärsföreningarna erbjuds två alternativ:
1. Att föreningen ansöker i enlighet med kriterierna i det nya
bidragssystemet för publika arrangemang och öppna aktiviteter. Detta
medför att bidragsberättigade aktiviteter ska vara öppna även för ickemedlemmar.
2. En övergångslösning över en treårsperiod som utgår från det tidigare
bidragssystemet och som innebär en överenskommelse där
beräkningsgrunden för bidragets storlek utgår ifrån medlemsantalet,
d.v.s. 50 kr per medlem. Överenskommelsen medför även att det står
fritt för föreningen att disponera medlen för öppna eller icke-öppna
aktiviteter. Genomförandet av det andra alternativet förutsätter ett avtal
där pensionärsföreningarna förbinder sig till detta under en treårsperiod
och därefter omprövas beslutet.
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