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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §92    Dnr: KS.2014.169      

 

Svar på motion om föreningssamordnare  

 

Ärendebeskrivning 

Curt Vang (K) har den 10 september 2014 lämnat en motion med förslag om 

att genom kontakter med föreningslivet undersöka om det skulle vara 

befrämjande för kommunens föreningsverksamhet om man inrättade ett 

uppdrag i kommunen som kommunal föreningssamordnare. 

 

Motionären anger i sin bakgrund till förslaget att det kan behövas hjälp för 

föreningar i kontakter med nämnder och myndigheter i olika avseenden. Som 

exempel nämns råd och stöd för nybildade föreningar, hantering av projekt och 

bidragsansökningar, inte minst inom EU-bidragssfären, samt för att skapa 

synergieffekter genom att nämndsövergripande och projektsamordnande 

kontakter möjliggörs. 

 

Kommunstyrelsen remitterade den 4 november 2014 motionen till 

socialnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden för beredning. 

Socialnämnden föreslår avslag på motionen då man inte ser behovet för de 

föreningar som nämnden kommer i kontakt med eller ger bidrag till. 

Fritidsnämnden och kulturnämnden är positiva till en utredning och ser 

möjligheter att stärka och utveckla föreningslivet om en sådan funktion 

tillkommer. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en PM, daterad den 9 maj 2016, 

i vilken remissvaren redovisas.  I kommunstyrelseförvaltningens egen beredning 

tillstyrks kultur- och fritidsnämndens förslag att gå vidare och utreda 

möjligheterna att skapa en funktion som föreningssamordnare. Som inriktning 

för utredningen tar förvaltningen fasta på det förslag som kulturnämnden lagt 

fram. Kommunstyrelsen, som har övergripande ansvar för utveckling av 

samverkan med det civila samhället, bör samordna utredningen som ska ske i 

samråd med samtliga nämnder som handlägger föreningsbidra eller har nära 

samverkan med föreningar. Utredningen ska, som motionären föreslår, även 

ske i samråd med föreningslivet i kommunen. 

 

På grund av personella begränsningar i organisationen för tillkommande större 

utredningar har en prioritering gjorts. Det måste då konstateras att denna 

utredning inte kan färdigställas tidigare än att den blir aktuell som underlag 

först inför budget 2019.  

 

Beslut om utredningen och den fortsatta hanteringen av ärendet föreslås 

delegeras till kommunstyrelsen, senast i tillräcklig tid inför budgetarbetet för år 

2019. 

 

Motionen föreslås bli bifallen med redovisning enligt bilagd PM och förslag till 

beslut. 

 

Kommunstyrelsen har den 8 juni 2016 beslutat  att föreslå kommunfullmäktige 

enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 92 (forts.) 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om föreningssamordnare,  

daterad 2016-05-09  

Motion om föreningssamordnare, daterad den 5 september 2014 

Fritidsnämnden den 10 december 2014, § 99 inkl. bilaga, 

daterad den 14 november 2014 

Socialnämnden den 10 februari 2014, § 17 inkl. bilaga,  

daterad den 27 januari 2014 

Kulturnämnden den 25 april 2016, § 20 

Kommunstyrelsen den 8 juni 2016, § 197 

 

Curt Vang (K) framför ett tack för ett positivt svar på motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att   bifalla motionen och utreda om det skulle främja kommunens förenings-

verksamhet om det inrättas ett uppdrag i kommunen som kommunal 

föreningssamordnare, 

 

att  utgångspunkten för utredningen ska vara att en funktion som förenings-

samordnare ska ha som huvuduppgift att på en stödjande nivå bistå 

föreningar med information, rådgivning och vägledning inför 

myndighetskontakter, föreningsbildning och ansökningar om bidrag på 

kommunal, regional, nationell samt på EU-nivå,  

 

att  uppdra till kommunstyrelsen att samordna utredningen, som ska ske i 

samarbete med samtliga nämnder som hanterar föreningsbidrag eller har 

nära samverkan med ideella föreningar i kommunen, och som ska 

genomföras i samråd med kommunens föreningsliv, samt 

 

att  uppdra till kommunstyrelsen att besluta i ärendet när utredningen 

föreligger, senast i tillräcklig tid inför budgetarbetet för år 2019.  

  

 

Expedieras till: 

Curt Vang 

Kommundirektören 

Kommunstyrelseförvaltningen, utvecklingsenheten 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten 

Kulturnämnden 

Fritidsnämnden 

Socialnämnden 

 

 


