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Dnr 10.356‐008

Motion om översyn av bidrag till föreningar
Bilaga:
Bestämmelser om bidrag till invandrarföreningen från andra kommuner

Ärendebeskrivning
Conny Sundström, för kristdemokraterna, anför följande i motion.
Enligt Luleå kommuns visioner för integrationspolitiken så eftersträvas ett
samhälle fritt från främlingsfientlighet och rasism. Ett samhälle där det råder
jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett bakgrund
och levnadssätt. Mångfald bör vara utgångspunkten för de beslut, åtgärder
och rekommendationer som tas. För olika grupper finns det uppenbara och
viktiga fördelar med att organisera sig så att man kan sprida kunskap,
information och utbildning. Detta gör att man blir starkare och ger också
möjlighet att man tillsammans med andra grupper och organisationer kan
växa och hjälpa varandra till en snabb och effektiv integration i kommunen.
Därför är det viktigt att skapa olika invandrarföreningar.
Invandrarföreningarna i Luleå har aldrig erhållit ekonomiskt stöd för sin
verksamhet och det har lett till att antalet invandrarföreningar har minskat. En
del av dom som startat verksamhet har upphört på grund av ekonomiska skäl,
andra för att man inte vet hur föreningslivet är organiserat.
Arbetslösheten är dubbelt så hög bland målgruppen invandrare som
arbetslösheten i övrigt. Därför är en av invandrarföreningarnas viktigaste
uppgifter att bidra till en förbättring av invandrarnas förutsättningar i
kommunen genom målmedvetna och riktade insatser i samarbete med lokalt
näringsliv och offentlighet. Invandrarföreningar vill skapa kontakt med
berörda aktörer i kommunen för att dela med sig av sin kulturella kompetens
och bidra till den lokala mångfalden.
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Hos fritidsförvaltningen i Luleå kommun finns det 14 kriterier för att få
föreningsbidrag. Som reglerna är utformade idag så får idrottsföreningarna
större delen av dessa bidrag. Invandrarföreningar klarar alla kriterier utom
ett, att tillhöra en riksorganisation, för de flesta har inte en riksorganisation
som de kan ansluta sig till. Trots det borde de ha samma möjligheter som
andra föreningar har som t.ex. idrotts‐, handikapps‐ och pensionärsföreningar.
Att få bidrag till sitt arbete med integration är en viktig fråga men som
kriterierna ser ut idag så ställs alla invandrargrupper utanför systemet och har
inte någon möjlighet till utveckling.
Fritidsförvaltningens hemsida har inaktuella föreningsregister och
kulturförvaltningen har inget föreningsregister alls utan bara länkar till
organisationer och föreningar. Det är därför svårt att hitta föreningar på
kommunens hemsida. En regelbunden uppdatering bör ske av de register som
finns. Kulturliv och möjligheter till kontakter i ett nytt land är betydelsefullt
för invandrare och därför är det viktigt att hemsidor med felaktiga uppgifter
rättas till så att man kan finna de kontakter till föreningar som man önskar. På
nuvarande hemsida finns tyvärr föreningar som har upphört för flera år sedan
och nya som startat finns inte med. Information om hur man startar en
förening bör också finnas och vara aktuell och enkel att förstå.
Vi yrkar därför att
‐
‐
‐
‐
‐

Luleå kommun ser över hur bidrag till föreningar fördelas
Kravet på att tillhöra en riksorganisation slopas för t.ex invandrar‐
föreningar
Luleå kommun inför liknande bidrag för invandrarföreningar som
andra kommuner t.ex Borås, Värnamo, Göteborg, Lund och Gävle
Fritids‐ och kulturförvaltningens hemsidor uppdateras och att en
översyn av register och information om föreningar bör ske
För att lättare kunna finna information bör fritidsförvaltningens register
för fritidsverksamhet/idrott och kulturförvaltningens register för
kulturföreningar samordnas
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Fritidsnämndens yttrande
Fritidsnämnden ska genom både normerade bidrag och riktade bidrag stödja
föreningar och organisationers fritidsverksamhet. Invandrarföreningar som
inte uppfyller kriterierna enligt normerade bidrag är inte uteslutna utan kan
söka riktade bidrag i syfte att underlätta integration. Detta riktade bidrag
prövas av fritidsnämnden. De behöver således inte vara anslutna till en
riksorganisation men föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt
allmänna vedertagna demokratiska principer. Översyn av normerade bidrag
är i dagsläget inte aktuellt.
Beträffande fritidsförvaltningens föreningsregister är det frivillig
inrapportering från föreningarnas sida och därför är det svårt att underhålla
med dagsfärsk uppdatering. Från och med januari 2011 kommer det att vara
möjligt för föreningar att själva digitalt justera uppgifter direkt i förenings‐
registret, vilket bör medföra att inrapporteringen blir enklare och därmed
informationen mer aktuell.
I syfte att underlätta och finna information ur ett kundperspektiv är både
fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen överens om att en samordning
bör ske och frågan ska utredas så snabbt som möjligt. I övrigt sker en
kontinuerlig uppdatering av fritidsförvaltningens hemsida.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

fritidsförvaltningens yttrande får utgöra svar på motionen.
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Kulturnämndens yttrande
Luleå kommun ser över hur bidrag till föreningar fördelas
2005‐04‐25 fastställde kommunfullmäktige kulturförvaltningens riktlinjer för
bidrag till kulturverksamhet i Luleå. Alla regelverk blir föråldrade över tid.
Det tidigare kravet på att vara en förening för att erhålla bidrag för ett
arrangemang/projekt togs bort eftersom dagens kulturaktörer inte agerar
utifrån ett föreningsperspektiv. Riktlinjerna utvärderas årsvis för att få en
överensstämmelse med rådande kulturliv.
Kravet på att tillhöra en riksorganisation slopas för t.ex. invandrarföreningar
Detta yrkande är inte relevant för kulturförvaltningen därför att kultur‐
förvaltningen inte har det kravet på någon förening.
Luleå kommun inför liknande bidrag för invandrarföreningar som t.ex.
kommunerna Borås, Värnamo. Göteborg, Lund och Gävle har
Luleå kulturförvaltningen har aktivt valt bort en särskild bidragsordning för
etniska föreningar. Alla föreningar/bidragssökanden skall behandlas lika. Alla
föreningar med en stabil, utåtriktad och icke kommersiell kulturverksamhet
har möjlighet att ansöka om årsbidrag/projektbidrag/arrangemangsbidrag hos
kulturförvaltningen.
Det är helt naturligt att alla både föreningar och enskilda personer med
speciella behov stöttas med erforderlig hjälp. Det kan gälla språk, kultur, kön
eller ålder. Dialogen inleds med ett personligt möte där vi klargör regelverket
och guidar projektet vidare. Vi anser att samverkan mellan kulturlivets
aktörer bidrar till ett kulturklimat med mångfald, dynamik och engagemang
som en viktig utvecklingsfaktor i ett förnyat Luleå.
Invandrarföreningarna som söker kulturstöd i Luleå har alltid erhållit stöd
från kulturförvaltningen vid sina kulturarrangemang. Enligt vår
uppfattning har invandrarverksamheten i Luleå kommun ökat och vi har
fler, aktiva invandrarföreningar registrerade och fler arrangemang gjorda av
våra nya svenskar. Detta i motsats mot den allmänna trenden som är ett
minskat föreningsanknutet kulturliv.
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Fritids‐ och kulturförvaltningarnas hemsidor uppdateras och en översyn av
register och information bör göras
Kulturförvaltningen gör en översyn av det offentliga föreningsregistret med
hänsyn tagen till bestämmelser i PUL/Personuppgiftslagen.
För att lättare kunna finna information bör fritidsförvaltningens och
kulturförvaltningens föreningsregister samordnas
Vi utreder frågan. Föreningarna är till sin karaktär väldigt olika och inom alla
språkområden kan man skilja mellan idrott och kultur. Men ur medborgarnas
synpunkt tillhör kommunen en och samma familj oavsett förvaltnings‐
områden. Så utifrån ett kund‐ och tillgänglighetsperspektiv bör registren
finnas väl synliga på våra hemsidor och möjligen länkade till varandra.
Kulturnämndens beslutar
-

enligt kulturförvaltningens förslag

-

en övergripande diskussion bör ske i kommunen om hur ekonomiskt
bistånd till invandrarföreningar ska utformas

-

antalet sökande av ekonomiska medel till kulturarrangemang har ökat
från invandrarföreningar och grupper av invandrare

Invandrarrådets yttrande
Invandrarrådet stöder motionen och föreslår att en arbetsgrupp bildas med
representanter från såväl kultur‐ som fritidsförvaltningen med uppdrag att
-

skapa ett gemensamt kommunalt föreningsregister
utarbeta förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag
utarbeta rutiner för hur registret ska hållas aktuellt
utarbeta en tillgänglighetsplan för information till föreningslivet
se över vilka språk som informationen till föreningslivet i Luleå bör finnas
på
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Yrkanden
Karl Petersen (S), Anders Josefsson (M), Omar Jakobsson (S) och Nina
Berggård (V) yrkar bifall till invandrarrådets förslag med följande ändring av
den andra att‐satsen i rådets förslag
-

utreda förutsättningarna till nya riktlinjer för föreningsbidrag.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen enligt
följande
-

uppdra till kultur‐ och fritidsnämnderna att utse en arbetsgrupp med
representanter för de båda nämndernas förvaltningar med följande
uppdrag
‐
‐
‐
‐
‐

skapa ett gemensamt kommunalt föreningsregister
utreda förutsättningarna till nya riktlinjer för föreningsbidrag
utarbeta rutiner för hur registret ska hållas aktuellt
utarbeta en tillgänglighetsplan för information till föreningslivet
se över vilka språk som informationen till föreningslivet i Luleå bör
finnas på

_____

Yrkanden
Carola Lidén (C) yrkar bifall till motionen i enlighet med följande
Uppdra till de nämnder som har föreningsbidrag att utse en arbetsgrupp med
representanter för de förvaltningarna med följande uppdrag.
‐

skapa ett gemensamt kommunalt föreningsregister
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‐
‐
‐
‐

utreda förutsättningarna till nya riktlinjer för bidrag till föreningar
utarbeta rutiner för hur registret ska hållas aktuellt
utarbeta en tillgänglighetsplan för information till föreningslivet
se över vilka språk som informationen till föreningslivet i Luleå ska
finnas på

Omar Jakobsson (S), Yvonne Stålnacke (S) och Inger B Larsson (S) yrkar bifall
till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____
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