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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning kultur och fritid 
Mats Rosendahl 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-11-15   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN352 805 

 

 

 

Godkännande av särskilda avtal med ideella föreningar 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner 17 särskilda avtal med ideella föreningar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige antog strategi och regler för stöd till ideella föreningar 
och folkbildning den 15 oktober 2020 § 189. En av de nya stödformerna är 
särskilda avtal. Särskilda avtal sluts när en organisations verksamhet 
bedöms vara av särskilt stor samhällelig betydelse av exempelvis 
demokratiska eller geografiska skäl. 
 
Förvaltningen föreslår följande 17 avtal: 
 

1. Avtal med Föreningsarkivet om arkiv. 
 

2. Avtal med Nysäters fritids och intresseförening om skötsel av 
badplats. 
 

3. Avtal med CK Rävlanda om cykelspår.  
 

4. Avtal med Friluftsfrämjandet om cykelspår. 
 

5. Avtal med Sjövalla FK om cykelspår. 
 

6. Avtal med Göteborgs orienteringsförbund om IP Skogen. 
 

7. Avtal med Sjövalla FK om skateboardanläggning. 
 

8. Avtal med Hindås skidklubb om skidspår. 
 

9. Avtal med OK Landehof om skidspår. 
 

10. Avtal med Härryda IF om övergångsstöd. 
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11. Avtal med Mölnlycke ryttarsällskap om övergångsstöd. 
 

12. Avtal med SPF Vintergäcken om övergångsstöd. 
 

13. Avtal med Benareby aktivitetsförening om samlingslokal. 
 

14. IFK Hällingsjö om samlingslokal. 
 

15. Avtal med Skårtorp fritidsförening om samlingslokal. 
 

16. Avtal med Södra Landvetters kommunalförening om samlingslokal. 
 

17. Avtal med Sörtorpa fritidsförening om samlingslokal. 
 

Avtalen finansieras inom budgeten för ordinarie föreningsstöd. En 
utvärdering av avtalen föreslås i samband med den samlade utvärderingen 
av det nya stödet 2023.  
 
Förvaltningens samlade bedömning är att föreslagna avtal svarar mot den 
politiska inriktningen för denna stödform.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 15 november 2022  
 Särskilda avtal 1-17 
 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Strategi och 

regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog strategi och regler för stöd till ideella föreningar 
och folkbildning den 15 oktober 2020 § 189. En av de nya stödformerna är 
särskilda avtal. 
 
Särskilda avtal sluts när en organisations verksamhet bedöms vara av 
särskilt stor samhällelig betydelse av exempelvis demokratiska eller 
geografiska skäl.  
 
Syftet med stödet är att ge den breda allmänheten tillgång till:  
 speciellt angelägen verksamhet inom kultur- och fritidsverksamhetens 

kompetensområde  

 speciella lokaler/anläggningar ägnade för sådana aktiviteter.  
 
Särskilda avtal ska godkännas av välfärdsnämnden.  
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Förvaltningen föreslår att välfärdsnämnden ska godkänna avtal inom ett 
antal avtalsområden. Nedan beskrivs dessa avtalsområden samt syftet med 
avtal inom dessa. 
 
Stöd till arkiv 
Syftet är att möjliggöra för föreningar att förvara sina arkivhandlingar samt 
tillförsäkra allmänheten tillgång till det samlade arkivet. 

Stöd till badplats 
Syftet är att ge stöd till skötsel av badplats som gör det möjligt för boende 
och besökare att bada där. 
 
Stöd till cykelspår 
Syftet är att möjliggöra för boende och besökare i kommunen att utöva 
MTB cykling i preparerad bana. 

Stöd till mobil anläggning för utomhusarrangemang 
Syftet är att tillförsäkra utrustning åt de föreningar i Härryda kommun som 
vill genomföra arrangemang utomhus. 

Stöd till skateboardanläggning 
Syftet är att möjliggöra för boende och besökare i kommunen att kunna åka 
skateboard och därmed förenlig verksamhet i särskilt utformad 
utomhusanläggning. 

Stöd till skidspår 
Syftet är att möjliggöra för boende och besökare i kommunen att åka 
längdskidor i preparerade spår. 

Övergångsstöd 
Syftet är att kompensera förening som i och med förändringen av stödet till 
ideella föreningar och folkbildning bedöms förlora en väsentlig del av 
tidigare bidrag. 

Stöd till samlingslokal 
Syftet är att möjliggöra en samlingslokal för invånare och besökare i 
kommunen.  

När det gäller stödet till samlingslokaler redovisas nedan en fördjupad 
redogörelse av förvaltningens överväganden.  

Stöd till samlingslokal 

Samlingslokaler ger förutsättningar för sammankomster och möten. En 
samlingslokal kan även fungera som en utbudspunkt för service på 
landsbygden och kan vara en plats för småföretag att kunna ha möten och 
bedriva verksamhet i. En samlingslokal är således av betydelse av både 
demokratiska och geografiska skäl. 

Härryda kommun har historiskt valt att stödja fem föreningar som hyr ut 
samlingslokaler till allmänheten. Stödet har betalats ut som ett årligt bidrag. 
Nivån på bidragen har sett olika ut mellan de olika föreningarna. Det är inte 
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känt vad som legat till grund för bidragens storlek. Utöver de fem 
föreningarna finns fler föreningar med samlingslokal som inte erbjudits 
något bidrag. Det saknas uppgift om motiveringen till dessa skillnader. 

Förvaltningen har med stöd i kommunens nya regelverk utrett olika 
alternativ till hur stödet föreningarna sinsemellan ska bestämmas och 
fördelas. 

Det nya regelverket innebär att alla stödformer är möjliga att söka oavsett 
vilken inriktning en förening har valt för sin verksamhet. Stödet sätter 
aktiviteter i centrum. De utgångspunkterna talar för att alla föreningar som 
erbjuder samlingslokal även ska erbjudas att söka stöd till detta och att 
stödet ska stå i relation till aktivitetsnivån.  

Förvaltningen har utrett följande sätt att fördela stödet på:  

Stöd baserat 
på 

Kommentar 

Yta Gynnar de med stor lokal. Det säger dock inget om i 
vilken omfattning lokalen används. 

Standard Uppmuntrar till att utveckla och förbättra lokalen. Det är 
komplext att definiera standarden och hur förändrad 
standard påverkar stödets fördelning mellan olika 
föreningar. Det säger heller inget om i vilken omfattning 
lokalen används. 

Driftskostnad Kräver löpande redovisning vilket innebär ökad 
administration för såväl förening som kommun. 
Stimulerar inte till förbättring och hushållning. Kan ge 
viss indikation om i vilken omfattning lokalen används. 

Uthyrning Stimulerar föreningar till att hyra ut lokalen. Det sätter 
aktiviteter i centrum. Enkel administration som gör det 
möjligt för alla föreningar som erbjuder samlingslokal att 
teckna ett särskilt avtal med kommunen. 

 

Förvaltningens bedömning är att antalet uthyrningar är den parameter som 
tydligt sätter aktiviteter i centrum och bäst uppmuntrar till att lokalerna 
används så mycket som möjligt. 

Att erbjuda alla föreningar som hyr ut sin samlingslokal ett särskilt avtal är 
en relativt stor omläggning eftersom förutsättningarna ser olika ut i 
kommunens olika delar. I detta bör beaktas att de föreningar som tidigare 
endast fått årligt bidrag för sin samlingslokal numera även kan söka alla 
övriga stödformer. Till exempel för de öppna arrangemang och aktiviteter 
som föreningen gör i lokalen.  

De avtal som föreslås för 2022 och 2023 riktas till fem föreningar genom ett 
fast årligt stöd i kombination med en rörlig del baserat på uthyrning.  En 
effekt av detta är att övriga föreningar som också erbjuder samlingslokal 
inte erbjuds ett avtal.  

Rätt att neka till uthyrning på rimliga villkor 
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En viktig utgångspunkt i stödet till samlingslokaler är att lokalen är öppen 
för alla att boka. 

Det förekommer att föreningar som driver samlingslokaler får förfrågningar 
från organisationer som betraktas som antidemokratiska.  

Förvaltningen har undersökt hur vanligt förekommande denna typ av 
förfrågningar är i åtta av de föreningar som hyr ut lokal. Resultatet visar att 
det handlar om ett fåtal förfrågningar. Oftast sker det genom ett falskt 
ärende, en privatperson bokar samlingslokalen och uppger att man ska ha en 
privat sammankomst, men i själva verket har man bokat åt en organisation 
som annars inte fått hyra lokalen.  

En enstaka förfrågan kan innebära stora påfrestningar och risker för 
uthyrande förening och för samhället. Därför finns möjlighet i föreslagna 
avtal att föreningar som driver samlingslokal ska ha möjlighet att neka 
hyresgäst på rimliga villkor. Det är föreningens uppgift att i varje situation 
bedöma rimligheten i att neka och samtidigt förhålla sig till kommunens 
krav på öppenhet. I vissa fall kan detta vara svårt. 

Förvaltningen bedömer att detta område behöver följas upp i dialog med 
uthyrande föreningar och att stöd erbjuds för att kunna hantera detta så bra 
som möjligt.  

Ekonomi 

Särskilda avtal finansieras inom budgeten för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning. Nedan redovisas förvaltningens förslag i enlighet med 
kommunens pågående övergångsbestämmelse som innebär att halva stödet 
betalas ut 2022 och i förekommande fall att hela stödet betalas ut 2023. 
 
Förening Avtal 2022 2023 

Föreningsarkivet i sydvästra Götaland Arkiv 12 500 25 000 

Nysäters intresse och fritidsförening Skötsel badplats 15 000 30 000 

CK Rävlanda Cykelspår och banor 5 000 10 000 

Friluftsfrämjandet Mölnlycke Cykelspår och banor 5 000 10 000 

Sjövalla frisksportklubb Cykelspår och banor 5 000 10 000 

Fem föreningar med samlingslokal: Samlingslokaler 137 500 275 000 

- Benareby aktivitetsförening Benareby skola Fördelas 
- Södra Landvetters 

kommunalförening Eskilsbygården Fördelas 

- Sörtorpa fritidsförening Sörtorpagården Fördelas 

- Skårtorps fritidsförening Rödjegården Fördelas 

- IFK Hällingsjö Björkängsvallen Fördelas 

Sjövalla frisksportklubb Skateboardanläggning 10 000 20 000 

Hindås skidklubb Skidspår 45 000 90 000 

OK Landehof Skidspår 45 000 90 000 
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Göteborgs orienteringsförbund IP Skogen 6 266 13 000 

Härryda IF Övergångsstöd 15 000 30 000 

SPF Vintergäcken Övergångsstöd 16 000 0 

Mölnlycke Ryttarsällskap Övergångsstöd 0 15 000 
Summa  317 266 618 000 
 
 
Avtalslängd och uppföljning 
Avtal är möjligt att teckna på 1-3 år. Föreslagna avtal sträcker sig till och 
med 2023 i en uppstart. Utöver föreslagna avtal har Härryda kommun sedan 
förut pågående avtal med studieorganisationen RF-SISU samt ett IOP-avtal 
med Bygdegårdsföreningen Hindås stationshus. Förvaltningens förslag är att 
samtliga avtal utvärderas i den samlade utvärderingen av hela 
föreningsstödet. 
 
Samråd 
Med anledning av att särskilda avtal är en ny stödform har förvaltningen 
informerat föreningar och haft samråd i olika forum.  
 

Genomförda aktiviteter Kommentar 

Möten med drygt 90 föreningar Enskilda möten med samtliga föreningar 
för information om nya stödet. 

Överläggningar med 
välfärdsnämndens arbetsgrupp 

Olika förslag har redovisats och 
diskuterats. 

Information till politiska 
majoriteten (KSO)  

Information om förvaltningens förslag till 
avtal. 

Information till politiska 
oppositionen (OPP)  

Information om förvaltningens förslag till 
avtal. 

Information rådet för idéburna 
organisationer (RFIO) 

Information om förvaltningens förslag till 
avtal. 

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att föreslagna avtal uppfyller de krav som gäller för 
stödformen särskilda avtal.  
 
När det gäller stödet till samlingslokaler konstaterar förvaltningen att flera 
föreningar som hyr ut samlingslokaler inte erbjuds något avtal. 
Förvaltningen kommer därför att göra en utredning av särskilda avtal till 
samlingslokaler i samband med utvärderingen av det samlade stödet 2023.  
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Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 189        Dnr 2020KS534 

Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes uppdraget till 
välfärdsnämnden. 
 
I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Vidare står i 
uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt 
eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med politik, föreningslivet och andra 
berörda. 
 
En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från föreningslivet. 
Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och 
kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från workshopen ligger till grund för 
det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen föreslår ska träda i kraft. 
 
Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna 
är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår från tillit till 
föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp. Förvaltningen föreslår 
att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att införandet sker med en 
övergångsbestämmelse. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 206. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 september 2020 § 334. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M), Håkan 
Eriksson (KD) och Ing-Marie Rydén Höök (L) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Siw Hallbert (S) och Mats 
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Werner (S) att ärendet i första hand återremitteras till kommunstyrelsen för att få till en 
ordentlig konsekvensanalys utifrån varje förenings förutsättningar och den påverkan som 
detta får för den enskilda föreningen. I andra hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Patrik Strömsten (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tre separata yrkanden 
1.      "Ersättning ges ej till föreningar som har koppling till politiska organisationer. 
2.      Ersättning ges ej till föreningar som har religösa inslag, eller kopplingar till religösa 
organisationer. 
3.      Ersättning ges endast för aktiviteter som utförs av kommuninvånare.” 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Han meddelar därefter att han ser Patrik Strömstens 
yrkande som ett självständigt förslag till beslut och att han därför kommer ställa proposition 
på kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande i sin helhet och Patrik Lindes 
andrahandyrkande. 
 
Patrik Strömsten (SD) yrkar att om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
ska ordföranden behandlar hans yrkande som tre separata ändringar av kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering på propositionsordning begäres. 
 
Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller ordförandens förslag till propositionsordning röstar Ja. Den som bifaller 
Patrik Strömstens förslag till propositionsordning röstar Nej. Voteringen utfaller så att 43 
ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej. Bilaga 8 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat att behandling ska ske enligt ordförandens förslag 
till propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Återremiss 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 33 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 
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9 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande och Patrik Lindes 
andrahandyrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande i sin helhet 
och Patrik Lindes yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. 
 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på Patrik Strömstens yrkande i sin helhet och Patrik Lindes yrkande 
om avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat 
att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
 
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som avslår kommunstyrelsens 
förslag röstar Nej. Voteringen utfaller så att 32 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 2 avstår. 
Bilaga 10 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar. 
 
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Jonas Andersson (S), Robert Langholz (S), Varinder Bajwa (S), Oskar Sköld 
(S) och Mats Werner (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 11. 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-15  

 

Voteringslista: § 189 
Ärende: Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning,  
2020KS534 
 
Bilaga 8 votering. Roger Nordmans förslag till propositionsordning mot Patrik Strömstens förslag till 
propositionsordning 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Mikael Hallén (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Wiwiann Niklasson (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
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Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 43 3 0 

Bilaga 9 votering. Avgörande idag eller återremiss. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-15  

 

Mikael Hallén (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Wiwiann Niklasson (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 33 12 1 
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Reservation 

Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 

Vi Socialdemokrater anser att detta dokument måste göras om från grunden. Detta för att göra 
dokumentet tydligt och transparent för föreningarna. Dokumentet som det ser ut nu kommer att 
leda till många problem för föreningslivet i Härryda kommun. Man kan inte utläsa vilka summor som 
kan bli aktuella. Man kan till exempel konstatera att detta innebär problem för våra 
pensionärsorganisationer. Ett annat påtagligt problem för föreningarna är att man inte kan förutsäga 
vilka summor som man får för ett år. Detta gör att det blir svårt att ta fram en budget för föreningen. 
Detta riskerar i sin tur att leda till att föreningar inte längre kan bedriva sin verksamhet. Den nya 
fördelningen riskerar att slå extra hårt mot de föreningar som verkar inom den östra delen av vår 
kommun. Vi ser också ett stort hot mot föreningar som verkar i flera kommuner. Detta kan till 
exempel vara föreningar med fokus på personer med funktionsvariationer där upptagningsområdet 
måste kunna vara större än Härryda kommun. 

När man använder sig av skrivelsen i särskild ordning så vore det tydlig om denna tillämpning 
beskrevs i texten.   

Vi anser att det är viktigt att reglerna ska vara förutsägbara, transparenta och präglas av enkelhet. 

Patrik Linde, Gunilla Wathne, Björn Magnusson, Siw Hallbert, Lena Fredriksson, Jonas Andersson, 
Robert Langholz, Varinder Bajwa, Oskar Sköld och Mats Werner 

Socialdemokraterna Härryda 

Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 oktober 2020 § 189.
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