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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 145  Dnr 2022VFN226 

Svar på motion om förändring av regler för föreningsstöd  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2022 § 64 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Jonas Andersson (S) och Monica 
Bengtsson (S) om förändring av regler för föreningsstöd. Motionens förslag är att ändra 
föreningsstödet genom att stryka taket på 30 deltagare som kan tillgodoräknas för en aktivitet. 
Motivet till detta är enligt motionen att föreningar med stora grupper kommer tvingas göra 
mindre grupper, vilket i sin tur ökar behovet av ledare, för att kunna söka ekonomiskt stöd för 
aktiviteter med fler än 30 deltagare. 
  
Det nya stödet tar fasta på vad som är gemensamt för alla föreningar, det vill säga 
föreningsformen, den ideella insatsen och verksamhetens aktiviteter. 
  
Föreningar ser olika ut och har olika förutsättningar och av de skälen styrs fördelningen av 
aktivitetsstödet av utjämningsfaktorer. Taket på 30 deltagare som kan tillgodoräknas för en 
aktivitet är en sådan utjämningsfaktor.  
  
Eftersom införandet av det nya föreningsstödet påbörjas under 2022 finns ännu inget utfall att 
analysera. Förvaltningens bedömning är att en utvärdering av stödet bör göras 2023, för att 
därefter kunna ta ställning till eventuella ändringar av regelverket sett till stödets effekter för 
hela föreningslivet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 maj 2022 
 Motion 31 mars 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M), Anita Anger 
(L), Per-Olov Risman (SD) och Johannes Backlund (SD) att välfärdsnämnden, i enlighet med 
förvaltningens förslag, förslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår vidare med instämmande av Sven Karlsson (M), Anita 
Anger (L), Per-Olov Risman (SD) och Johannes Backlund (SD) att välfärdsnämnden 
förslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens 
förslag. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden 
förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Siw 
Hallberts förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Siw Hallberts förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-06-20  

 

Voteringslista: § 145 
Ärende: Svar på motion om förändring av regler för föreningsstöd,  2022VFN226 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Resultat 9 4 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Mats Rosendahl 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-05-23   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN226 805 

 

 

 

Svar på motion om förändring av regler för föreningsstöd 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2022 § 64 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Jonas 
Andersson (S) och Monica Bengtsson (S) om förändring av regler för 
föreningsstöd. Motionens förslag är att ändra föreningsstödet genom att stryka 
taket på 30 deltagare som kan tillgodoräknas för en aktivitet. Motivet till detta är 
enligt motionen att föreningar med stora grupper kommer tvingas göra mindre 
grupper, vilket i sin tur ökar behovet av ledare, för att kunna söka ekonomiskt stöd 
för aktiviteter med fler än 30 deltagare. 
 
Det nya stödet tar fasta på vad som är gemensamt för alla föreningar, det vill säga 
föreningsformen, den ideella insatsen och verksamhetens aktiviteter. 
Föreningar ser olika ut och har olika förutsättningar och av de skälen styrs 
fördelningen av aktivitetsstödet av utjämningsfaktorer. Taket på 30 deltagare som 
kan tillgodoräknas för en aktivitet är en sådan utjämningsfaktor.  
 
Eftersom införandet av det nya föreningsstödet påbörjas under 2022 finns ännu 
inget utfall att analysera. Förvaltningens bedömning är att en utvärdering av stödet 
bör göras 2023, för att därefter kunna ta ställning till eventuella ändringar av 
regelverket sett till stödets effekter för hela föreningslivet. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 maj 2022 
 Motion 31 mars 2022 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2022 § 64 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Jonas 
Andersson (S) och Monica Bengtsson (S) om förändring av regler för 
föreningsstöd.  
 
Härryda kommun beslutade den 15 oktober 2020 om nytt stöd till ideella 
föreningar och folkbildning med införande 2021. Kommunfullmäktige beslutade 
den 27 maj 2021 att flytta fram införandet till 2022 på grund av covid-19.  
 
Stöd till föreningar oavsett inriktning 

Kommunens stöd till ideella föreningar vänder sig till hela föreningslivet oavsett 
föreningars olika inriktningar. Stödet är likvärdigt på det viset att det tar fasta på 
vad som är gemensamt för alla, det vill säga föreningsformen, den ideella insatsen 
och verksamhetens aktiviteter.  

Aktivitetsstöd deltagare 

Det politiska syftet med aktivitetsstöd deltagare är att stödja ett varierat utbud av 
aktiviteter för följande målgrupper: 

 Barn och unga 7-20 år 
 Personer 65 år och äldre 
 Personer med funktionsnedsättning 

Kommunens stöd tar inte ställning till/värderar inte föreningars aktiviteter.  
Den upplevda kvalitén i en aktivitet avgörs av deltagaren.  
 
Aktivitetsstödet är möjligt att söka för i princip alla aktiviteter, exempelvis 
planeringsmöten, repetitioner, träningstillfällen et cetera. Utöver kommunens 
allmänna utgångspunkter krävs att aktiviteten finns i föreningens verksamhetsplan 
eller i kompletterande styrelsebeslut och att en ansvarig person är på plats när 
aktiviteten genomförs. 
 
Fördelning av aktivitetsstöd deltagare 

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. För att stödet så långt det 
är möjligt även ska ta hänsyn till föreningslivets mångfald och värdet av ett aktivt 
föreningsliv i kommunens alla delar styrs fördelningen av aktivitetsstödet av 
utjämningsfaktorer.  

Utjämningsfaktorer 

I föreningsstödet kompenserar utjämningsfaktorerna för det faktum att föreningar 
ser olika ut och har olika förutsättningar. Till exempel kan vissa 
föreningsaktiviteter samla stora skaror medan andra typer av aktiviteter har få 
deltagare. Taket på 30 deltagare som kan tillgodoräknas för en aktivitet är ett sätt 
att kompensera för detta när det ekonomiska stödet ska fördelas. 

Kvalitetsutveckling och ledning av föreningar 
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I motionen lyfts utmaningen att rekrytera ledare till föreningslivet. Den bilden har 
även förvaltningen fått från de föreningsmöten som genomfördes under slutet av 
2021. Då framkom även att det finns föreningar som väljer att inrätta köer till sin 
verksamhet som ett sätt att hantera stora grupper. Förvaltningen arbetar nu 
tillsammans med folkbildningens organisationer för nya sätt att stödja 
kvalitetsarbete och ledning av föreningar. Arbetet kommer redovisas under 2022. 

Utvärdering av stödet 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om det nya stödet gavs 
välfärdsnämnden i uppdrag att följa upp och utvärdera stödet 2022. Eftersom 
införandet av det nya föreningsstödet påbörjas under 2022 finns ännu inget utfall 
att analysera.  

Förvaltningens bedömning 
Utjämningsfaktorerna möjliggör för föreningar att ta del av kommunens 
ekonomiska stöd oavsett föreningens inriktning. Taket på antalet deltagartillfällen 
som kan tillgodoräknas för en aktivitet kan å ena sidan upplevas som en 
begränsande faktor av vissa föreningar. För andra föreningar kan taket vara en 
möjliggörande faktor som gör att kommunens föreningsstöd kan betalas ut även 
till dem.  
 
I avvägningen kring hur kommunens stöd ska göra så stor positiv nytta som 
möjligt för kommunens olika föreningar bedömer förvaltningen att betydelsen av 
det ekonomiska stödet från kommunen generellt avtar i takt med att en förening 
växer, utvecklar och stärker sin organisation. I bedömningen ingår även att ett 
relativt sett litet ekonomiskt tillskott kan få större betydelse för möjligheten att 
utveckla och stärka en mindre organisation.  
 
Eftersom införandet av det nya stödet sköts upp på grund av covid-19 bör även 
utvärderingen skjutas upp till 2023. Först då finns ett utfall som går att analysera 
baserat på ett helt år.  

Innan en utvärdering av stödet har skett är det förvaltningens bedömning att 
utjämningsfaktorn bör finnas kvar.  

Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det ligger 
inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle att yttra 
sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorchef  Verksamhetschef  
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